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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.

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: Heleen Heidinga, Ton Huitink, Koos 
Smits, Oscar Swijnenberg, Charles Vrencken, Gerrit Jan 
Westerveld.
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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
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WBeste parochianen ,
Nieuw elan

Wie het einde van het evangelie van Lucas en het begin van het boek 
Handelingen van de Apostelen leest, krijgt de indruk dat de leerlingen van 
Jezus na de dood van de Meester in Jeruzalem een verborgen bestaan 
leiden. De angst voor de autoriteiten van het joodse volk, die hun Meester 
hebben vermoord, zit bij hen diep. Dat verandert volgens Lucas op het 
Pinksterfeest; dan groeit in hun kring een nieuw elan. Lucas spreekt over het 
geluid als van een storm dat een massa mensen op de been brengt bij het 
huis waar de leerlingen van Jezus bij elkaar zijn (Handelingen 2).
Petrus spreekt de menigte met enthousiasme toe en legt uit dat Jezus, hun 
Meester, die zijn leven lang trouw was aan Gods woord, die door mensen 
werd gedood, voorgoed leeft. Die boodschap van Petrus wordt door de 
menigte begrepen: ieder die zich Jezus’ levensstijl eigen maakt- in God gelooft- zal met Hem leven. 
Drieduizend mensen laten zich hierna dopen en treden op die dag toe tot het gezelschap van Jezus’ 
volgelingen. In het vervolg van het boek Handelingen van de Apostelen wordt het effect van de gave 
van de Geest, het enthousiasme van de leerlingen van Jezus Christus, duidelijk. Waar de  leerlingen 
komen, ontstaat een gemeenschap van mensen die leren, samen het brood breken en bidden. 
Lucas ziet in korte tijd een wereldwijde beweging groeien waarin mensen opleven, zich erkend voelen 
en zin in hun leven vinden. Binnen de kortste keren heeft het geloof zich zelfs genesteld in het hart van 
de macht: in Rome, de stad van de keizer. 
Het boek van Lucas lijkt in schril contrast te staan met de kerk die wij kennen, waar het enthousiasme 
lijkt gedoofd. Maar we moeten wel beseffen dat de weg van Jezus’ eerste leerlingen niet gladjes ging. 
Zij gingen eerst door diepe dalen met angst, verraad, lijden en dood. Zij raakten alles kwijt wat hen 
vertrouwd was en zekerheid gaf. Pas na een leertijd, bij Lucas de periode van vijftig dagen van Pasen tot 
het Pinksterfeest, werden ze openlijke en aanstekelijke getuigen van de opgestane Heer.
Wellicht moeten ook wij veel van onze kerkelijkheid kwijtraken, en opnieuw leren zien hoe de Heer leeft 
en Zijn kracht bij ons werkt, ook in Utrecht in 2016. 
Daarbij kan het gebed voor het Pinksterfeest ons inspireren:

                              Kom Schepper Geest daal tot ons neer, 
                              houd Gij bij ons uw intocht Heer;

                              vervul het hart dat U verbeidt 
                              met hemelse barmhartigheid. 

Gij zijt de gave Gods Gij zijt 
de grote Trooster in de tijd, 

de bron waaruit het leven springt,
het liefdevuur dat ons doordringt.

Verlicht ons duistere verstand,
geef dat ons hart van liefde brandt

en dat ons zwakke lichaam leeft 
van de kracht die Gij het geeft. 

Alle goeds gewenst, Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker



4

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



De profeet Jesja, de apostel Paulus 
en de evangelist Johannes helpen 
ons vandaag, op deze moeilijke dag 
voor de geloofsgemeenschap van 
de Joseph kerk, om onze ogen niet 
alleen te vullen met tranen, maar om 
onze harten te vullen met hoop. 

De profeet Jesaja horen we zeggen: 
Sla geen acht op wat reeds lang 
voorbij is: ik onderneem iets nieuws, 
het begin is er al, zie je het niet?
Het zijn woorden die vandaag 
hard aankomen. Juist wanneer 
we vandaag voor de laatste keer 
op zondag bij elkaar zijn gekomen 
om eucharistie te vieren, is het niet 
eenvoudig om daar nou iets van 
hoop en vertrouwen uit te putten? 
En toch sluiten we vandaag de 
gelederen opnieuw. Het thema van 
deze viering geeft het aan: Joseph 
gaat op weg. 
Maria’s verloofde had het ook graag 
anders gezien. Hij was ook het liefst 
thuis gebleven om daar rustig de 
geboorte van het kind dat Maria 
droeg af te wachten en in alle 
bescheidenheid en rust, gewoon 
verder te leven. 

De harde realiteit bleek voor hen 
anders. Ze konden niet vasthouden 
aan het vertrouwde en moesten op 
reis gaan. En ze gingen de weg die 
de Heer voor hen had gelegd, door 
de steppen en de woestijn, Gods 
volk onderweg. En zij vertrouwden 
op Zijn liefde en barmhartigheid. En 

bij Zijn woorden die we vandaag 
via de profeet Jesaja krijgen 
aangeboden weten wij: ook wij zijn 
door Hem gevormd en ook vandaag 
verkondigen wij Zijn lof. 

God laat zijn volk dus niet in de steek. 
Het volk Gods heeft de staat van 
perfectie nog lang niet bereikt. De 
apostel Paulus laats ons dat nog eens 
fijntjes weten. Met een kritische blik 
kijkt hij naar zichzelf en bemoedigt op 
zijn eigen manier de christenen van 
Filipi. Hij maakt zichzelf eerst en vooral 
ondergeschikt aan Christus. Alleen zo 
kun je de betrekkelijkheid van rijkdom 
en bezit relativeren. Maar ja, we zijn 
natuurlijk maar gewone mensen, 
met een eigen geschiedenis als 
persoon en als gemeenschap. Hoe 
kun je jezelf en als gemeenschap 
relativeren? Hoe kun je dat wat je je 
hele leven lang hebt meegekregen 
en hebt gewaardeerd, loslaten? 
Paulus biedt ons vandaag een kans 
om niet alleen achteruit te kijken  
maar reikhalzend uit te zien naar 
wat voor ons ligt: de prijs van Gods 
heerlijke roeping. 

Ik hoor en zie u al denken; Paulus, 
en misschien ook wel die pastoor, 
heeft makkelijk praten. Zij hoeven 
niet door de pijn en het verdriet te 
gaan waar wij nu mee te maken 
hebben. Alsof Paulus en uw pastoor 
gevoelloos zijn. Niet dus, we zijn, 
zoals gezegd, allemaal maar 
gewone mensen. En het lukt ons 

gewoon niet waarneer in ons leven 
zich ingrijpende veranderingen 
plaatsvinden, die zomaar te 
accepteren. Paulus vraagt dat ook 
niet. Wat hij ons vandaag aanreikt, 
is een oproep om het vertrouwen 
in Christus niet te verliezen. Onze 
menselijke beperkingen horen bij 
ons, niemand uitgezonderd. Een 
gemeenschap, die sinds meer 
dan een eeuw haar geloof in de 
levende Heer heeft beleden en die 
in vertrouwen op Hem, de toekomst 
tegemoet wil gaan. 

Dat kan nu nog niet rechtoplopend. 
Vandaag en de komende tijd zal het 
gaan met pijn en verdriet. Die kan door 
niemand worden weggenomen, 
hoe graag we dat ook zouden willen. 
Ook de geloofsgemeenschap van 
de Josephkerk behoort tot het volk 
God. Vergeet dat niet. Zijn liefde 
voor eenieder is niet afhankelijk van 
stenen, maar van harten. Warme, 
liefdevolle harten, van u en mij. 
De toekomst is uiteindelijk van ons, 
die ligt in de palm van Gods Hand, 
waarin ook wij opgevangen en 
geborgen zullen worden. 

Vanaf vandaag gaat de geloofs-
gemeenschap van de Josephkerk 
echt met haar patroonheilige op 
eg. Dat ieder, op zijn voorspraak, 
nieuwe vreugde mag ervaren. 
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In vertrouwen op Hem de 
toekomst tegemoet

De preek van pastoor Huitink tijdens de laatste Eucharistieviering in de 
St Joseph kerk 
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- Door Charles Vrencken - 

In de hal van de school zitten “De 
emoties gingen zo ver, dat iemand 
mij vertelde dat hij hoopte dit nooit 
meer te hoeven meemaken. De 
kerk was goed gevuld, met onder 
meer vertegenwoordigers van 
andere geloofsgemeenschappen, 
bestuursleden, oud-parochianen, 
oud-pastores en Broeder Gresnigt 
namens de Broeders van Tilburg. Aan 
de wanden was een tentoonstelling 
ingericht met foto’s uit de lange, 
geschiedenis van de Joseph, met 
een bloeiend verenigingsleven. 
Eigenlijk niet meer voor te stellen… 

Interview

Voor een artikel in het AD was er op 
13 maart ook een verslaggever van 
RTV Utrecht aanwezig, die Pastoor 
Huitink, Chris de Greef en mijn 
persoontje interviewde. Een goede 
reportage ’s avonds, waarin naar 
voren kwam dat door de enorme 
afname van het aantal gelovigen 
aan maatregelen niet te ontkomen 
viel. Na veel afwegen kwam ik 

zelf ook tot die conclusie. De dag 
daarna werd dat inzicht bevestigd 
door de studie God in Nederland: 
God en geloof verdwijnen verder 
uit Nederland (Trouw). Chris gaf 
aan dat volgens hem het sluiten 
van de Joseph op zondag een 
verkeerde beslissing is: het hart 
wordt uit de gemeenschap gehaald 
door geen Eucharistieviering, of 
een andere zondagsviering meer 
te hebben. Later die week was er 
een relativering: Elma Draayer wees 
fijntjes in de Volkskrant op de 800.000 
christenmigranten.

Binnenkomst

De viering werd gecelebreerd door 
Pastoor Huitink en pastor Gerrit-Jan 
Westerveld. Gerrit-Jan schetste de 
geschiedenis van de Joseph en 
leidde het ritueel rond de 7-armige 
kandelaar, met één kaars voor het 
koor: Een kaars zal branden voor 
het koor;  voor alle mensen die hier 
hebben gezongen; voor allen die 
in dit huis hun stem hebben laten 
klinken tot eer van God in dagen van 

verdriet en dagen van blijdschap. De 
eerste lezingen hadden als strekking 
“kijk naar voren”. 

Gerrit-Jan geeft het Paasvuur door 
aan Ursula

In de preek prees pastoor Huitink de 
realiteitszin van de mensen van de 
Joseph, alhoewel hij ook aangaf dat 
hij zich kon voorstellen dat mensen 
hem “makkelijk praten” zouden 
verwijten. Hij had vanochtend kennis 
gemaakt met mensen die in de 
Joseph waren gedoopt, getrouwd, 
hier vanuit hun dierbaren hadden 
begraven … Maar hij verwees ook 
naar Joseph die op weg ging en zich 
liet leiden.

Rogér van Dijk speelde Buxtehude

Afscheid van de Joseph
Op 13 maart heeft de Joseph-gemeenschap zijn laatste zondagsviering gehad. Het was voor 
velen erg emotioneel. Charles Vrencken, al jaren zeer actief parochiaan in deze gemeenschap, 
blijkt terug.



Lector Darrel Badel had maar 
één mededeling: de Joseph gaat 
voorlopig gewoon door, door de 
week: 1e Vrijdag van de maand, 
2e vrijdagmiddag van de maand, 
kleine vieringen, open kerk.

De Paaskaars wordt de kerk 
uitgedragen

Na de zending en de zegen 
volgde het slotlied God die ons 
heeft voorzien, waarna een kleine 
processie met Paaskaars onder het 
luiden van de klokken.

Na afloop was er een gezellig elkaar 
weerzien met koffie en gebak, 
waarna het boek De Joseph zingt 
met aandacht van Gerard Groener 
werd overhandigd aan de pastoor 
en aan pastor Westerveld. Het koor 
zong nog voor een laatste keer het 
Cantate Domino.

De dag daarna hadden velen toch 
en beetje een kater.

7
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Enkele jaren geleden sprak pastoor George Paimpillil me aan en zei dat ik eens een tijdje naar 
START in India moest gaan, niet een paar dagen, maar enkele weken. Ik keek hem verbaasd 
aan. Wat zou ik daar moeten doen? Lessen geven, was zijn antwoord. Hij sprak tot mij, een 
medepriester met meer dan dertig jaar onderwijservaring. Na enig doorvragen bleek dat hij 
met enkele andere priesters aan de wieg van een mooi projekt heeft gestaan dat anno 2016 
nog steeds in een opbouwfase verkeert. 

- Door Pastor Oscar 
Swijnenberg - 

George Paimpillil is een priester uit 
de Indiase staat Kerala en werkt 
al geruime tijd in Nederland. Hij 
is begonnen in het aartsbisdom 
en was onder meer pastoor in de 
Ludgerusparochie. Op dit moment 
is hij pastoor in het 
bisdom Haarlem-
Amsterdam en 
woonachtig in Driehuis. 

Deze Indiase priester en 
de zijnen zijn in de jaren 
negentig begonnen 
met het stichten van 
de school START: Saint 
Thomas Academy 
for Research and 
Training. Het gebouw 
staat in het noorden 
van de Indiase staat 
Kerala vlak bij de 
stad Kozhikode. 
Het idee achter deze school is 
om katholieke jongens en meisjes 
een afrondende middelbare 
schoolopleiding te geven, zodat 

ze gemakkelijker toegang krijgen 
tot allerlei universiteiten in India en 
daarbuiten. De leerlingen zijn dus 
al ouder en variëren in leeftijd van 
17 tot 21 jaar. Ze komen meestal uit 
lagere middelclass milieus. Sommige 
ouders hebben getalenteerde 
kinderen, maar kunnen het 
schoolgeld niet opbrengen. START 

springt dan bij. Het christendom 
dat in India een minderheid is, 
biedt aldus aan jonge mensen 
ontwikkelingskansen en garandeert 

voor de toekomst op deze wijze een 
grote maatschappelijke invloed. 

Mix

Vanaf de oprichting tot nu toe is 
er heel wat gebeurd: er is terrein 
aangekocht, een gebouw is 
verrezen met slaapzalen, eetzalen 

en leslokalen, een 
kapel, kamers voor 
leraren enz. Er zijn 
docenten aangetrokken 
en de leerlingen zijn 
toegestroomd. Het 
huidige schooljaar telt 
de school ongeveer 100 
leerlingen, evenredig 
verdeeld over jongens 
en meisjes. De kosten 
om dit alles te realiseren 
zijn in belangrijke mate 
afkomstig van de St. 
Thomasstichting hier in 
Nederland.  

Na herhaald aandringen van pastoor 
George heb ik de stoute schoenen 
aangetrokken en ben in India gaan 
kijken. Vanaf half februari van dit jaar 

Een wonderlijke ervaring in India
START:
Een wonderlijke ervaring in India



heb ik drie weken (in de gloeiende 
hitte!) op START doorgebracht. Mijn 
activiteit bestond in het voeren van 
gesprekken met de ‘students’, het 
geven van  geschiedenislessen, 
het afnemen van toetsen 
spreekvaardigheid en het voorgaan 
in vieringen in onze ritus. Het was een 
mix van priester en leraar zijn. Blijkens 
de reacties waardeerde men mijn 
inbreng – een beetje tot mijn eigen 
verbazing - in hoge mate. Ik kreeg 
na drie weken een klinkend afscheid. 
Vele malen werd mij verzocht 
volgend jaar terug te komen. Mijn 
motivatie om nog eens terug te 
gaan wordt aangewakkerd door het 
feit dat ik in die drie weken kennis 
heb gemaakt met Indiase jonge 
mensen die uitermate beschaafd, 
zelfstandig, ambitieus, voorkomend, 
ijverig en ook heel religieus bleken te 
zijn.

Een school heeft leslokalen. Maar 
deze leerlingen moet ook ergens 
slapen en eten, want hun ouders 
wonen op afstand. Iedereen gebruikt 
de maaltijden in het bestaande 

gebouw en de jongens slapen 
daar ook. Maar de meisjes moeten 
bij de buren overnachten. Dat is 
gelukkig mogelijk, want pal naast 
START staat een instituut dat gerund 
wordt door zusters en waar geestelijk 
en lichamelijk gehandicapten en 
ouderen verblijven. START huurt een 
gedeelte van het gebouw en heeft 
daar slaapzalen ingericht. Maar het 
is geen ideale omgeving voor jonge 
meisjes. Bovendien is het vanwege 
de huur een dure oplossing.  

Hostel

Daarom heeft pastoor George met 
zijn mensen het plan opgevat op het 
eigen terrein een hostel voor meisjes 
te bouwen. Tijdens mijn verblijf 
waren de bouwwerkzaamheden in 
volle gang. Maar helaas hebben 
zich de laatste maanden ernstige 
problemen voorgedaan. Niet ginds 
bij de bouw, maar in Nederland bij 
de fondsenwerving. Diverse instanties 
hebben hun belofte ingetrokken om 
de bouw van het meisjeshostel te 
sponsoren. Op basis van die beloften 

is men aan de bouw begonnen. Nu 
is er dus een klemsituatie ontstaan. 
Onlangs heeft een instantie nog 
een subsidie van ruim € 30.000.- 
toegezegd, mits men uit eigen 
middelen ruim € 50.000.- bijdraagt. 
De St. Thomasstichting heeft al vele 
malen geld naar India overgemaakt, 
is op dit moment niet geheel blut, 
maar zij is niet bij machte dit grote 
bedrag op te brengen.

U voelt het al aan komen. Ik doe graag 
verslag van mijn belevenissen in India, 
maar zou u tevens willen vragen eens 
te kijken of u nog wat kunt missen 
voor de St. Thomasstichting, opdat 
het projekt in India succesvol kan 
worden afgerond. (Ter aanvulling: 
ik heb de reis naar India uit eigen 
middelen betaald. Bovendien steun 
ik de stichting regelmatig met een 
financiële bijdrage mijnerzijds.) 

Sint Thomasstichting - Driehuis - 

NL22 ABNA 0477 6873 34       
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Een wonderlijke ervaring in India
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Een wonderlijke ervaring in India
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Ruim 40 deelnemers trokken 
langs zeven plekken waar 
één van de ‘Werken van 
Barmhartigheid’ wordt verricht. 
Zoals de ‘levensboom’ bij 
het Catharijneconvent (waar 
plaatjes aan de takken herinneren 
aan mensen van de straat die 
anoniem zijn begraven), het 
inloophuis in de Catharijnesteeg 
(naast de kathedraal), het 

‘Smulhuis’ op het Jansveld, 
vreemdelingenbureau en 

gevangenenpastoraat in de 
Silokerk aan de Herenstraat, 
kringloopcentrum ‘De Arm’ 
aan de Oude Gracht en het 
Willem Arntzhuis (GGZ-instelling) 
in de Lange Nieuwstraat. Op 
elke locatie was uitleg en werd 
een Bijbeltekst gelezen en de 
Kruiswegstatie besproken. Er 
werd steeds met gezamenlijk 
gebed afgesloten.

De start was om 16.00 uur 
in de vredeskapel van de 
Catharinakathedraal, de tocht 
eindigde rond 18.00 uur met 
een gebed in de Domkerk. 
Iemand van de dagopvang het 
Catharijnehuis gaf voorafgaand 
kort een toelichting op het 
werk van deze organisatie, 
die in 1989 is opgericht door 
twee theologiestudenten die 
terugkeerden van hun werk 
onder de armen in Zuid-Amerika. 
Zij wilden ook in Utrecht iets 

Kruisweg van barmhartig heid door Utrechtse 
binnenstad
In het kader van het Heilig Jaar van de 
Barmhartigheid werd in de binnenstad van 
Utrecht op Goede Vrijdag een Kruisweg 
in de open lucht gelopen. De tocht 
was georganiseerd door de Utrechtse 
binnenstadparochies en voerde langs plekken 
waar lijden is en waar iets aan dat lijden wordt 
gedaan. Thema van de kruisweg was: ‘Met 
vreugde ziet de Heer vanaf het kruis naar allen 
die barmhartigheid beoefenen’.
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betekenen voor de mensen 
in nood, en startten een 
dagopvang die is uitgegroeid tot 
een organisatie met vijf betaalde 
krachten en vijftig vrijwilligers. 
Deze mensen bieden een 
basisvoorziening (koffie, soep 
en brood), gaan met mensen in 
gesprek (en bieden daarbij een 
helpende hand bij problemen 
met een uitkering of ziekte) 
en zorgen voor activiteiten en 
daarmee voor gezelligheid.

De gelovigen liepen een flink 
deel van de route overigens 
niet met lege handen: voor het 
Smulhuis werden enkele tassen 
met voedsel meegedragen, 

die enthousiast in ontvangst 
werden genomen. In de 
Baptistengemeente Silo kregen 
de deelnemers tekst en uitleg 
van predikant Arjan Noordhoek, 
tevens justitiepastor die 
werkzaam is in het Pieter Baan 
Centrum Utrecht. Hij vertelde dat 
deze Silokerk de eerste ‘kerk met 
stip’ was, dit zijn kerken die zich 
inzetten voor (ex)gedetineerde. 
Dat gebeurt al vijftien jaar onder 
meer met een eetgroep, waarbij 

maandelijks (ex)gedetineerden 
en vrijwilligers gezamenlijk aan 
tafel gaan. Noordhoek: “In de 
kerk geldt een ander wetboek 
dan het wetboek van strafrecht, 
hier is alles bespreekbaar tijdens 
de maaltijd en volgt geen 
veroordeling.”

De Silokerk biedt ook onderdak 
aan de Stichting Dienstverlening 
aan Buitenlanders (SDB). Deze 
vrijwilligers bieden hulp aan 
illegalen, die soms al meer 
dan vijftien jaar in Nederland 
verblijven. Velen hebben 
(medische) problemen en 
vaak betreft het gezinnen met 
kinderen. De SDB ondersteunt 
deze mensen bij het vinden 
van een stabiele leefomgeving 
zodat zij weer een zelfstandig 
leven kunnen opbouwen, of het 
ondersteunen van de cliënt bij 
het vinden van mogelijkheden 
voor terugkeer naar het land van 
herkomst.

 

http://heiligjaarvandebarmhartigheid.
eu/kruisweg-van-barmhartigheid-door-

utrechtse-binnenstad/

Kruisweg van barmhartig heid door Utrechtse 
binnenstad



Fotografe Diana Nieuwold maakt een rondgang langs Nederlandse kerken om deze op 
de foto vast te leggen. Ook de kerken van onze Ludgerusparochie heeft ze bezocht en 
gefotografeerd. Op deze pagina’s een kleine selectie van haar werk. Wilt u méér foto’s zien, 
van de Ludgerusparochie, van Utrecht of zelfs van heel Nederland, bezoek dan haar website 
www.kerkfotografie.nl.

Kerk in beeld

St. Josephkerk

St. Antoniuskerk

St. Rafaëlkerk

St. Nicolaas-Monicakerk
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St. Jacobuskerk

St. Dominicuskerk

St. Josephkerk

St. Nicolaas-Monicakerk
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Column

Verhalen uit de buurt
Nieuwe buren

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

Terwijl ik met Luuk zit te praten, belt 
de buurman: ‘Ja ik heb er ook al over 
gebeld met de woningbouw en we 
mogen niet discrimineren’, zegt Luuk. 
Ik hoor de buurman schreeuwen dat 
het belachelijk is. Dat dit toch niet kan 
zo. Als ik na het telefoongesprek vraag 
wat er aan de hand is, blijkt dat er een 
vluchtelinggezin in het lege huis aan de 
overkant is getrokken. De buurman wilde 
dat zijn schoonouders, die veel zorg 
nodig hebben, daar kwamen wonen. 
‘Zij hebben steeds maar zitten wachten 
totdat de woning op woningnet kwam 
en nu zitten zij er opeens in, dat kan toch 
niet Heleen?’  Nou, aarzel ik, dat kan 
dus wel. De woningbouw is verplicht om 
woningen beschikbaar te stellen voor 
vluchtelingen. Ze moeten toch ergens 
wonen? 
Maar het is zuur voor de buren die 
hebben zitten wachten en ook hoop 
hadden op deze woning. Dat is het, 
zegt Luuk.  En alles wordt er naar 
binnen gereden hè, je ken het zo gek 

niet bedenken of het wordt voor hen 
gedaan. Kijk, de nieuwe wasmachine 
staat er al. De oude bewoners moesten 
zelfs nog witten, anders kregen ze een 
boete. Dat is toch niet normaal! En ik 
moet op een houtje bijten. Niemand die 
me helpt.
Daar zit de pijn. Die ik goed begrijp. We 
hebben het afgelopen jaar gevochten 
met de gemeente. Omdat hij gekort 
werd op zijn uitkering vanwege de 
regel dat je een uitkering met je kind 
moet delen als ze volwassen zijn en in 
jouw huis wonen. Maar als dat kind ziek 
is en moet wachten op uitslagen van 
allerlei onderzoeken, word je als vader 
toch gekort. Ook al heeft je kind geen 
uitkering en is het niet in staat te voldoen 
aan alle regels om een uitkering aan te 
vragen. De mensen aan de andere kant 
van de telefoon voelden met hem mee 
en vonden het soms ook heel erg. ‘Maar 
we kunnen helaas niet van deze regel 
afwijken.’
‘Het moet allebei’, zeg ik. ‘Het gezin aan 

de overkant moet geholpen worden, 
maar jullie ook! Het is niet de schuld 
van de nieuwe overburen dat jij niet 
geholpen bent al deze maanden.’ 
‘Ach nee, dat weet ik ook’, zegt hij 
groots. We praten over waar het schuurt 
bij hem en hoe het nu verder moet. 
Bij andere buren heerst ook onvrede 
omdat zoveel achter hun rug om lijkt te 
gaan. Een paar straten verderop zit een 
huiskamerkerkje van de Protestantse 
Kerk Zuilen waar Luuk wel eens gaat 
koffiedrinken. ‘Hebben jullie er daar 
weleens over gepraat?’, vraag ik. ‘Nee, 
gek eigenlijk hè? Dat zou ik best wel 
willen. Misschien kunnen we wel met 
onze nieuwe buren kennis maken ook.’ 
En daar zie ik een kans.

Heleen Heidinga, buurtpastor Stichting 
Buurtpastoraat Utrecht

h.heidinga@buurtpastoraatutrecht.nl / 
06 460 52 488
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Juist voor kerst werden de 
verschillende plannen van de 
locaties opnieuw besproken in 
het bestuur. Meerdere lokale 
gemeenschappen zijn bezig met het 
verder ontwikkelen van hun eerste 
ideeën, in dialoog met het bestuur. 
Het bestuur zet zich graag in hiermee 
door te gaan. In de afgelopen 
maanden werd gesproken met 
vertegenwoordigers van de Jozef en 
Antonius-gemeenschap. Toch is er 
ook reden tot zorg: het is cruciaal dat 
men zich in de geloofsgemeenschap 
realiseert dat nieuwe initiatieven de 
toekomst van de gemeenschap 
zullen vormen.  

Het komende wegvallen van de 
SILA-registratie zal zorgen voor 
toenemende administratielast 
binnen de lokale gemeenschappen 
en voor het centraal secretariaat. 
Het bestuur zoekt nog naar een 
werkmethode.  Wel wil het bestuur 
zoveel mogelijk ledenadministratie 
“dicht bij huis”, dus op de locaties, 
laten plaatsvinden.

Het completeren van de 
jaarrekeningen van de afgelopen 
jaren blijft lastig. 2013 is door het 
bestuur goedgekeurd en wordt door 
ons accountantskantoor opgemaakt 
voor verzending naar het bisdom. 
Voor 2014 zijn de  gegevens van 
vier van de zes gemeenschappen 
verwerkt. 

De begroting 2016 wordt door het 
bestuur nog bestudeerd. Deze zou 
eigenlijk al bij het bisdom moeten zijn, 
maar het bestuur wil in deze roerige 
tijden de inhoud goed kunnen 
onderbouwen; dan maar te laat.

Daarnaast is het bestuur bezig 
om de vele bankrekeningen 
van de verschillende lokale 
gemeenschappen terug te brengen 
naar een handelbaar geheel. 
Hierbij worden de betaalrekeningen 
waarop parochianen soms al 
jaren gewoontegetrouw de 
Kerkbalansbijdrage overmaken, 
zoveel mogelijk ongemoeid gelaten.

De gebouwen die voor verkoop zijn 
bestemd, zijn getaxeerd en het bestuur 
beraadt zich met een makelaar op 
de consequenties daarvan. Met 
grote regelmaat melden zich nog 
allerlei geïnteresseerden. Zij worden 
beoordeeld op draagkracht voor 
wat betreft financiën en zorg voor 
het gebouw. De meest serieuze 
kandidaten worden in contact 
gebracht met de makelaar. Het 

bestuur wil niet alle gebouwen 
tegelijk verkopen, dat zou praktisch 
niet uitvoerbaar zijn, maar met één 
of twee beginnen.

Het bestuur volgt ook de 
werkzaamheden voor de verbouwing 
van de woning van de pastoor op 
de voet. Een tegenslag daar is dat 
ondanks voorafgaand onderzoek 
toch asbest is aangetroffen. De drie 
besturen beraden zich nog over de 
verdeling van de meerkosten.

Met de aangekondigde kerkverkoop 
bereiken het bestuur af en toe 
verzoeken van derden om inventaris 
over te nemen. Het bestuur gaat  
hier volstrekt niet op in. Zulke zaken 
zijn pas aan de orde als verkoop 
van een kerk onontkoombaar is. 
Bovendien zal het bestuur dan de 
lokale gemeenschap raadplegen.

De door Pastoor Huitink ingestelde 
bestuurlijke adviescommissie heeft 
de uitkomsten van de enquête aan 
de invullers teruggestuurd, en een 
rapport met conclusies opgesteld. De 
drie besturen van de stadsparochies 
buigen zich hier binnenkort over om 
te besluiten welke aanbevelingen 
overgenomen kunnen worden; 
daarna zal een presentatie door de 
commissie aan de Locatieraden en 
Pastoraatsgroepen volgen.

Mededelingen uit het 
Parochiebestuur

Het bestuur van de Ludgerusparochie heeft zich in de afgelopen drie maanden gebogen over 
een veelheid van zaken. Een kleine bloemlezing:
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Rooster zondagsvieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 26 juni 2016 1)

 Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 9.30 uur zo. 9.30 uur zo. 11.00 uur zie bij WEEK- zo. 11.00 uur zo. 11.00 uur
Byz.10.30 uur   VIERINGEN 

Do. 5 mei    Woorddienst    Euch. viering
Hemelvaart 
Zo. 8 mei  Fam. viering  Euch. viering  Euch. viering   Woorddienst Euch. viering 
Zo. 15 mei  Byzant. viering Woordviering Gebedsviering  Euch. viering Euch. viering
Pinksteren   oecumenisch   om 10 uur !! 2) om 10 uur !! 2)
Ma. 16 mei      Euch. viering
2e Pinksterdag 
Zo. 22 mei Woorddienst  Euch. viering  Euch. viering   Woorddienst  Euch. viering
Zo. 29 mei  Euch. viering  Woorddienst Euch. viering  Euch. viering  Euch. viering
   1e H. Comm.
Zo. 5 juni Euch. viering  Woorddienst  Taizé viering  Euch. viering  Euch. viering 
Zo. 12 juni  Woorddienst  Euch. viering  Euch. viering   Woorddienst  Euch. viering 
Zo. 19 juni  Byzant. viering  Woorddienst  Gebedsviering    Euch. viering 
Zo. 26 juni  Fam. viering  Euch. viering  Euch. viering   Euch. viering   Euch. viering 

WEEKVIERINGEN: 
Josephkerk: elke woensdag 9.30 gebedsviering  | 1e Vrijdagviering 10.00 uur |  kleine viering: 2e vrijdag vd maand 
16.00 uur
Eucharistievieringen: Rafael do. 9.30 | za. 19.00 |  andere dagen: zie Ludgerus Actueel  |  Vesper: wo. 19.00 Antonius 
(alleen nog in mei maand) | 1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | Vieringen Spaanstalige 
gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2e,4e en 5e zondag  

1) NB update 12-4-16 ; 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) i.v.m. oecumenische Pinksterviering Overvecht 11.30 uur 

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. 9.30 uur zo. 9.30 uur zo. 11.00 uur zie bij WEEK- zo. 11.00 uur zo. 11.00 uur
Byz.10.30 uur   VIERINGEN 

Agenda
         berichten
Agenda
         berichten

VIERINGEN 

Viering in Kerkcentrum Nicolaas-Monica
“Blijf niet staren op wat vroeger was. Sta niet stil in het 
verleden. Hij zegt: ik ga iets nieuws beginnen, het is al 
begonnen, merk je het niet?” Woorden van de profeet 
Jesaja, zo oud, zo wijs en zo actueel. Verleden, heden 
en toekomst met elkaar verenigd. “Ik ga iets nieuws 
beginnen”, en wij mogen daaraan meewerken. 
Zo vieren we op zondag 26 juni de eucharistie. U bent 
van harte welkom om dit met ons mee te vieren. “Zie ik 
maak iets nieuws, nu ontkiemt het, heb je het nog niet 
gemerkt? Ja Ik zal een weg door de woestijn maken…” 
Jes. 43: 18, 19  Een belofte die steeds weer aan de horizon 
verschijnt, een bron van hoop en vertrouwen, inspiratie 
voor vandaag, morgen en alle dagen die komen. 

Eerste H. Communie 
Een kleine groep kinderen heeft zich voorbereid op 
hun 1e Heilige Communie, die zij zullen ontvangen in de 
Eucharistieviering op Sacramentsdag 29 mei (11.00 uur) 
in de Jacobuskerk. Pastor Koos Smits zal dan voorgaan. 
Die voorbereiding hebben ze gedaan tijdens een 
‘ouderwetse’ zondagsschool. Pater Jean-Pierre uit Togo, 
die in 2015 in de parochie meeliep vertelde: “Bij ons 
krijgen de kinderen elke zondag na de H. Mis  instructie.” 
In de huidige communiewerkgroep van de Ludgerus 
vertelt mw. Fiorella Vargas, hoe kinderen in Peru jarenlang 
rond de zondagse kerkdienst religieus onderricht krijgen. 
En zie, wat blijkt in de Jacobuskerk, dat het heel goed 
werkt. Vroeg opstaan met de vogels, en dan vanaf 9.30 
uur rustig de tijd nemen om over Jezus te leren. 
Positief is ook, dat ouders meedoen, en dat daarna 
iedereen mee naar de Eucharistie gaat. Zo dringt zich de 

vraag op: hoe kunnen we dit na 29 mei doorzetten en 
uitbouwen?

Oecumenisch  Pinksteren  
De kerken van Overvecht zijn voor de derde keer in 
volle actie ter voorbereiding van de oecumenische 
Pinksterviering op de “Rafaelweide”, op 15 mei, om 
11.30 uur. Deelnemende kerken zijn: de Nazarenerkerk, 
de Evangelische Broedergemeente, de Vrije 
Evangeliegemeente, Protestantse Johanneskerk, 
Leger des Heils, buurtkerk ‘Overhoop’ en de Katholieke 
Rafaelkerk. Zangers uit alle kerken worden opgeroepen 
voor het Pinksterkoor. Bidders in buitenlandse talen 
worden uitgenodigd. Jazz-zangeres Denise Jannah zingt 
enkele liederen. Een waarlijk Pinkstervuur zal worden 
ontstoken. En iedereen die Pinksteren wil meevieren, is 
gevraagd om een voedselpakket mee te nemen voor 
de gezamenlijke Pinksterlunch, waar alle voedsel met 
iedereen gedeeld kan worden. De Pinkstermis in de 
Rafaelkerk wordt daarom vervroegd tot 10.00 uur.

H. Vormsel 
Terwijl voor bestuurlijke en 
pastorale samenvoeging in de 
stad Utrecht ijverig vergaderd 
moet worden, ging het met 
de groep vormelingen 2016 
vanzelf. Om een werkbare 
groep te vormen moest 
wel samengevoegd worden. Zo ontstond de huidige 
vormelingengroep van 17 kandidaten die zich gaan 
openstellen voor de Heilige Geest op de vooravond 
van Pinksteren (14 mei). De catechese gebeurde 
tweewekelijks op de dinsdagavond in de pastorie van 
de St. Gertrudiskerk Utrecht-zuid. Het was het vertrouwde 
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vormselteam van de St. Martinusparochie, dat daarvoor 
zorg droeg. Zaterdag 23 april ging de groep op bezoek 
in het Cisterciënzerklooster Maria Toevlucht te Zundert. 
In de Eucharistieviering  op zaterdag 14 mei in de 
Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat zal  Mgr. 
Hoogenboom het H. Vormsel toedienen. 

Familieviering in de Antoniuskerk 
Op zondag 8 mei is er om 9.30 uur een Familieviering. 
De Familieviering in de Antoniuskerk is inmiddels een 
begrip; een viering voor kinderen, waar ook ouderen 
door aangesproken worden. Nog niet eerder in een 
Familieviering geweest? Waag het er gerust een keer op. 
8 mei bijvoorbeeld. Dit keer een verhaal van Jezus dat 
in dit Jaar van Barmhartigheid actueel is. Na de viering 
ontmoeting met limo, koffie en thee.

Gebedsvieringen in de Jacobus – een 
goede start
Zondag 28 februari, de eerste keer dat er een 
gebedsviering was in de Jacobuskerk, nieuwe stijl.Het 
was een mooie viering met psalmen en er was ook veel 
ruimte voor gebed en stilte. Gebedsvieringen zijn iedere 
derde zondag van de maand. Een deel van de psalmen 
wordt op een zogenaamde psalmodie gezongen. Dit 
is een melodie die speciaal bedacht is voor het zingen 
van psalmen. Een ander deel wordt uit de liedbundel 
“Gezangen voor Liturgie” gezongen en tot slot worden 
enkele als antwoordpsalm gelezen. 
In de toekomst zullen wij als parochianen steeds meer 
verantwoordelijk worden voor het organiseren van 
vieringen. We kunnen helaas niet elke week meer een 
priester laten komen. 
Hoewel zowel de gebedsviering, als de Taizéviering 
nog op bepaalde punten verbeterd kunnen worden, 
is dit zeker een goede stap op weg naar het laten 
voortbestaan van onze geloofsgemeenschap. (Maartje 
Post en Liesbeth v.d. Stok)

Eucharistieviering en picknick 
Na de laatste gewone zondagse Eucharistieviering 
op 3 juli (om 9.30 uur), waarin pater Jozef Essing o.p., 
voorgaat, vindt de jaarlijkse Dominicuspicknick plaats op 
het kerkplein. Graag van tevoren even opgeven wat je 
meeneemt. 
Aanmelden:  secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 
030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Taizévieringen 
- Johannes-Bernarduskerk  (Oranje Nassaulaan 2, 
Hoograven) zaterdagen 7 mei en 4 juni 18.30 uur 

- De Wijkplaats (Joh. Camphuysstraat 101, hoek 
Kanaalstraat) : jongerengebed donderdagen 19 mei en 
16 juni 20.00 uur

VERDIEPING

Dodenherdenking 
Op woensdag 4 mei vindt op het plein van de Antoniuskerk 
weer een interreligieuze dodenherdenking plaats. De 
herdenking, met als motto Hebben wij iets geleerd?, start 
om 19.30 uur. Na de twee minuten stilte volgt een stille 
tocht naar het oorlogsmonument op het Jaffaterrein – 
hoek Niasstraat/Vleutenseweg –  waar bloemen worden 
gelegd. 
Aansluitend zijn de deelnemers aan de stille tocht 
van harte welkom in de Assouna-moskee, Justus Van 
Maurikstraat 2, voor een informeel samenzijn. (Op deze 
avond is er geen vesperviering in de Antoniuskerk). 

Jom Hasjoa 2016 
Op zondag 8 mei 
vindt  in de voormalige 
synagoge van Utrecht 
een bijeenkomst 
plaats ter herdenking 
van de Holocaust, de 
vernietiging van de 
Europese joden in de Tweede  Wereldoorlog, waarvan ook 
de meeste Utrechtse joden het slachtoffer zijn geworden. 
De joodse gemeenschap gedenkt de slachtoffers in eigen 
kring jaarlijks met Jom Hasjoa – dag van de vernietiging 
(dit jaar op 4 mei). De samenkomst  voor Jom Hasjoa in 
de voormalige synagoge wordt georganiseerd door een 
werkgroep  van de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken, 
die het contact van de Utrechtse kerken met de Joodse 
gemeenschap in de stad onderhoudt. In de bijeenkomst 
zal worden gebeden door joden en christenen en spreekt 
een van de initiatiefnemers van het joodse monument 
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in Utrecht over onze opdracht te blijven gedenken. De 
bijeenkomst begint om 19 uur. De voormalige synagoge 
bevindt zich aan Springweg 162.

Dominicusleesgroep dinsdag 3 mei 20.00 
uur-21.30 uur
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 (Tilburg) 
en lekendominicaan. De groep is net aan het boek 
begonnen, dus u kunt nog meedoen.
Vervolgdata: eerste dinsdag van de maand met 
uitzondering van juli en augustus
Palestrinastraat 1. Kosten: €19,50 (aanschaf boek). 
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 
030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).

Rozenkransgebed
Josephkerk: elke woensdag in mei om 9.30 uur. Voor 
overige kerken : zie Ludgerus Actueel. 

Wereldwake 
Iedere dinsdagochtend wordt achterin de Dominicuskerk 
om 11.00 uur een korte wake gehouden om stil te staan 
bij de situatie in de wereld, met kaarsen, teksten, muziek 
en gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten 
worden opgeschreven.

Bijbelstudie 

Op 11 mei weer bijeenkomst met het boek “Het woord dat 
gaat “ van ds. Nico ter Linden. Aanvang om 14.00 uur, in 
de Jacobuskerk. Volgende bijeenkomst: woensdag 8 juni. 

“Laudato Si” 
Deelnemers gaan op de laatste avond, op 11 mei, onder 
leiding van Bernard Höfte nader in op deze encycliek van 
Paus Franciscus. Aanvang 19.30 uur, in de Ludgerzaal van 
de Jacobuskerk.

Begeleide meditatie 
‘Stromen’ donderdag 12 mei, 20.00-21.30 uur, in de 
Dominicuskerk
‘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. Palestrinastraat 1. Vervolgdatum: 9 juni. In 
september start een nieuwe serie van 4 bijeenkomsten, 
iedere tweede donderdag van de maand, met als 
uitgangspunt een nieuw thema. Kosten losse avond: 
€15,– Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl.  

Bonifatiusherdenking in Wijk bij 
Duurstede 
Bonifatius kwam 
in 716 voor het 
eerst naar het 
vasteland van 
Europa. Dat is nu 
1300 jaar geleden. 
Mensen van elke 
parochie, kerk of 
instelling die naar 
hem is genoemd 
worden speciaal uitgenodigd dit samen te gedenken 
op zaterdagmiddag 28 mei om 15.00 uur. Deze 
herdenking is in Wijk bij Duurstede, want daar in het 
toenmalige Dorestad, kwam Bonifatius vanuit Engeland 
aan land. Iedereen is welkom. Pastores Huitink en Smit 
vertegenwoordigen de Ludgerusparochie. 
Meer informatie: Meer informatie: www.dorestadonthuld.
nl/bonifatius.html en www.facebook.com/groups/
bonifatius.dorestad

CULTUUR

Ontdek de schatten van de Josephkerk
Luister, kijk en wandel
Verscholen in Tuinwijk ligt de neogotische St. Josephkerk. 
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Op zes zaterdagmiddagen in april en mei is er gelegenheid 
om de kerk in zijn volle glorie te bewonderen. Tijdens 
een muzikale bijeenkomst met een koor of een organist, 
aanvang 16.30 uur, kunt u genieten van de akoestiek 
van de kerk. Ook is er aandacht voor de ‘verborgen 
schoonheid’ en de verhalen van deze kerk.
Op twee zaterdagen (7 mei en 28 mei) kunt u vooraf 
een wandeling door de wijk maken met een gids van 
Het Gilde. De wandeling begint om 15.00 uur. U moet 
zich voor de wandeling bijtijds telefonisch (030-2444032) 
aanmelden, de kosten van de wandeling zijn € 6 per 
persoon.
Het programma van de muzikale reeks is:
zaterdag 7 mei het orgel staat centraal: organist Wim 
Diepenhorst
zaterdag 14 mei Studentenvrouwenkoor Medusa o.l.v. 
Iris van ‘t Veer
zaterdag 21 mei Vocaal Ensemble Chouette o.l.v. 
Elodie Schuddeboom
zaterdag 28 mei Kamerkoor Akkoord uit Hilversum o.l.v. 
Cees van der Poel
De concertjes beginnen om 16.30 uur. Toegang gratis.

Tussen religieuze Kunst en Kitsch 
Wilt u weten hoe oud uw Maria 
is? Of heeft u ergens in een 
doos nog religieuze beeldjes of 
andere dingen van uw ouders 
of grootouders liggen en heeft u 
geen idee wat het is, kom dan 
op zaterdag 14 mei, de zaterdag 
voor Pinksteren, naar de 
Josephkerk aan de Draaiweg. 
Al uw religieuze voorwerpen 
kunt u laten zien aan deskundigen die u er van alles 
over kunnen vertellen. Tevens is er de mogelijkheid om 
uw rozenkrans of andere dierbare voorwerpen te laten 
wijden. U bent ook van harte welkom als u alleen wilt 
komen kijken en luisteren. Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u 
welkom met uw spullen. Aansluitend om half 5 geeft het 
Studentenvrouwenkoor Medusa o.l.v. Iris van ‘t Veer een 
concertje. De toegang is gratis.
Raadpleeg voor meer informatie over de data, de koren, 
de organist en ‘Tussen Religieuze Kunst & Kitsch’ de 
website van de kerk: www.draaiwegkerk.nl

Lezing over ‘Franciscus van Assisi , een 
gewone (?) heilige’
Geen heilige spreekt zozeer tot de verbeelding als 
Franciscus van Assisi (1181-1226). Al van kort na zijn dood 
tot aan onze tijd worden gelovigen en kunstenaars 

door hem geïnspireerd. 
Aansluitend bij de 
Franciscus-tentoonstelling 
(tot 5 juni te zien in Museum 
Catharijneconvent in 
Utrecht) vertelt kunsthistorica 
drs. Grieta Felix aan de hand 
van prachtige afbeeldingen 
over Franciscus’ leven 
en idealen en hoe deze 
door de eeuwen heen zijn 
opgepakt en uitgebeeld. 

Zondag 22 mei, 20.00 uur in de Dominicuskapel, Kosten: € 
7,– (incl. consumptie)
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of tel. 030-
2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Tentoonstelling St. Franciscus
Maak kennis met de veelzijdigheid van Franciscus! Als 
natuurliefhebber, wonderdoener en als gevierd prediker 
voor wie zelfs de vogels uit de bomen kwamen. De vele 
gestalten van Franciscus spreken tot de verbeelding 
van grote kunstenaars. Kunstwerken van o.a. Taddeo 
di Bartolo, Fra Angelico, Ludovico Carracci, Rembrandt 
en Escher geven een indrukwekkend overzicht door de 
eeuwen heen.
Al meer dan een halve eeuw houdt Franciscus Henk 
van Os bezig. De oud-directeur van het Rijksmuseum is 
met recht een expert te noemen als het gaat om de 
uitbeelding van Franciscus. Met deze tentoonstelling 
gaat een grote wens van hem in vervulling. Dit jaar neemt 
Henk van Os afscheid als hoogleraar aan de Universiteit 
van Amsterdam. De tentoonstelling vormt het sluitstuk van 
zijn hoogleraarschap. Als gastconservator neemt Henk 
van Os u in een persoonlijke multimediatour mee langs 
zijn favoriete kunstwerken en vertelt hierbij prachtige 
verhalen. Bij de tentoonstelling verschijnt een publicatie 
met o.a. het verhaal van Henk van Os. De lezer gaat in 
heb boek met Franciscus van Assisi mee op een tijdreis 
door de kunstgeschiedenis: van de vroegste kunstwerken 
waarop Franciscus is afgebeeld tot aan zijn verbeelding 
in de moderne kunst. Het grote inleidende artikel geeft 
voor het eerst een overzicht van de kunsthistorische 
ontwikkeling van Franciscus van dertiende eeuw tot nu. 
Het boek is voor € 24,95 verkrijgbaar in de museumwinkel. 
T/m 5 juni, in Museum Catharijneconvent.

Bedevaarten in het Heilige Jaar
Polen 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert van 10-18 september 
2016 een bedevaart naar Polen. Deze bedevaart (per 
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bus) staat in het teken van het door paus Franciscus 
afgekondigde ‘Heilig Jaar van de Barmhartigheid’. 
Het aartsbisdom koos daarom als bestemming Polen, 
het geboorteland van zr. Maria Faustina Kowalska. Zr. 
Faustina werd in 2000 heilig verklaard door de Poolse 
paus Johannes Paulus II. Hij voerde in het Jubeljaar 2000 

bovendien de Zondag van de 
Goddelijke Barmhartigheid in. 
Op die tweede zondag van 
Pasen wordt gevierd dat God 
iedere zondaar die berouw 
heeft zal vergeven, zoals 
tijdens de verschijningen van 
Jezus aan zuster Faustina werd 
doorgegeven. De prijs van de 
bedevaart bedraagt € 849 
(toeslag eenpersoonskamer: € 
240). 

Rome
Paus Franciscus nodigt gelovigen wereldwijd uit om tijdens 
het Heilig Jaar van de Barmhartigheid naar Rome te 
pelgrimeren. Vanuit Nederland reizen diverse katholieke 
organisaties, bisdommen en parochies dit najaar naar de 
Eeuwige Stad. Kardinaal Eijk: “Het Aartsbisdom Utrecht 

zal natuurlijk niet ontbreken. Ik nodig de gelovigen in 
het aartsbisdom van harte uit om aan deze bijzondere 
bedevaart naar Rome van 14 t/m 19 november deel 
te nemen om een volledige aflaat te ontvangen. Dit is 
mogelijk door het vieren van de Eucharistie, te biechten 
en het passeren van de Heilige Deuren in Rome, 
waardoor het terugkeren in Gods huis tot uitdrukking 
wordt gebracht. Met vele andere Nederlanders vieren 
we op 15 november daar de ‘Nederlandse Dag’. Hopelijk 
kan paus Franciscus die dag de hoofdcelebrant zijn van 
de Eucharistieviering in de Sint Pieter, in concelebratie 
met Nederlandse bisschoppen en priesters. Het verzoek 
daartoe heb ik namens de Nederlandse bisschoppen 
aan de Heilige Vader gericht. We hopen dat hij dit 
zal aannemen.” De prijs bedraagt: € 839 (toeslag 
eenpersoonskamer € 150).
 
Echternach

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2016 
een bedevaart naar Echternach, waar elk jaar 
de ‘springprocessie’ wordt gehouden. Deze korte 
pelgrimage (16 en 17 mei) voert naar het graf van de 
eerste bisschop van Utrecht en de patroon van de 
Nederlandse kerkprovincie, Sint Willibrord. Het vertrek is 
op Tweede Pinksterdag, maandag 16 mei, vanuit een 
aantal locaties in het Aartsbisdom Utrecht. Op weg 
naar Echternach wordt gestopt in Luxemburg, waar een 
rondleiding in de OLV kathedraal op het programma 
staat. Daar bevindt zich het beeldje van Maria, Troosteres 
der Bedroefden. De volgende dag nemen de pelgrims 
deel aan de bekende ‘springprocessie’, waaraan jaarlijks 
twaalf- tot veertienduizend pelgrims meedoen. Opgave 
zo spoedig mogelijk (zie hieronder voor contactadres)
Meer informatie voor deze reizen en aanmelden: dhr. Ben 
Lokate, tel.: 030 2361570 of e-mail: lokate@aartsbisdom.
nl.  Of bel met VNB: 073 6818111, zie ook www.vnb.nl.
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TERUGBLIK

Verruim je blik!
Zo heet het traject voor tieners waar we in de 
Dominicuskerk mee hebben gewerkt. Zoals de naam al 
aangeeft, wilden we jongeren de gelegenheid geven 
hun grenzen te verleggen, naar buiten te kijken en hun 
wereld te vergroten. Even iets anders dan school, familie 
en hobby’s. Zij gingen in gesprek met mensen die zich, 
vaak door hun geloof geïnspireerd, op een bijzondere 
manier inzetten voor anderen. Iedere bijeenkomst 
was er een andere gast met een eigen verhaal: een 
gevangenispastor, een vrijwilliger van de voedselbank, 
iemand die Syrië goed kent en nog weer iemand anders 
over het leven van asielzoekers in Nederland. De serie 
werd afgesloten met het bakken van pannenkoeken. 
Over de vraag welk verhaal ze het mooiste vonden, 
waren ze het allemaal eens: het verhaal van René 
Wilbrink. Omdat het zo’n bijzonder en persoonlijk verhaal 
was, dat nog meer ging leven door de foto’s die hij liet 
zien. René Wilbrink vertelde namelijk hoe hij al jaren 
mensen die nergens meer terecht kunnen, in zijn eigen 
huis laat wonen. Hoe mensen uit Afrika of het oosten 
als familie voor hem zijn geworden. Ook bleek uit zijn 
verhalen hoe slecht onze samenleving vaak met deze 
mensen omgaat. Met open mond en ongeloof werd er 
door de jongeren naar hem geluisterd. Dat je zo, zonder 
angst, vreemden in je leven toe kunt laten. En dat je die 
vreemde mensen zelfs als je eigen kinderen kunt gaan 
zien. Dat maakte grote indruk. Een mooier voorbeeld van 
wat geloof met mensen kan doen, is er eigenlijk niet. Een 
waardevolle les voor de rest van je leven. (Ank Rinzema, 
pastoraatsgroep Dominicuskerk)

Profetische  voorbeden  
Op Palmzondag 20 maart was Frank Mulder te gast 
in de Eucharistieviering van de Rafael. Hij is één van 
de “founding fathers” (= stichters) van de christelijke 
gemeenschap “Overhoop”, die zich ook wel “buurtkerk” 
noemt. Met enkele jonge mensen hebben zij zich 
gevestigd in Overvecht om het christelijk geloof samen 
op locatie te beleven en uit te dragen. Dat hun werkwijze 
vruchtbaar is, blijkt uit een bericht van hun laatste 
paasfeest: “Enkele Moslims (Koerden en Iraniërs) waren 
aanwezig en getuigden met vreugde van hun nieuwe 
geloof in Jezus.” Welnu, in de Rafael vertelde Frank: 
“Ongeveer 7 jaar geleden kwamen wij naar Overvecht. Ik 
ging eens op een zondag naar de Rafaelkerk. Met grote 
verbazing luisterde ik naar de priester die de volgende 
bede deed: “Laten wij bidden voor jonge mensen die in 

Overvecht met hun dagelijks leven getuigen van Christus 
en anderen uitnodigen tot het christelijk geloof.” Frank 
vertelde: “Die priester bad precies wat wij wilden. Ik 
voelde het als een teken van God.”

Ludgerus Feest  in het  Cenakel 
Het was 26 maart 809, dat 
de heilige Ludgerus stierf 
in Billerbeck (Duitsland). 
Sterfdag, die dit jaar 
samenviel met de grafdag 
van Jezus. Daarom stelden 
de biddende zusters in de 
St. Willibrordus-straat de 
feestdag uit tot dinsdag 5 
april. Zoals elke dag, zongen 
zij in de Ludgerus-kapel 
om 7.30 uur de lauden en 
om 8.00 uur de feestelijk 
gezongen Eucharistie, waar 
pater Jean-Pierre en pastor 
Koos Smits voorgingen. 
Bij de voorbeden werden 
de Ludgerusparochies in Utrecht en de Gelderse 
Achterhoek bij God warm aanbevolen. Tevens werden 
herdacht alle andere plaatsen waar Ludger met grote 
ijver gemissioneerd heeft, zoals Deventer, Friesland en 
Münsterland. 

DIVERS

Open Dag Stadsklooster Utrecht op 7 mei 
Een groep mensen van de Antoniuskerk in samenwerking 
met een groep mensen uit de stad en de wijk is druk bezig 
om de Antoniuskerk de plek terug te geven die het een 
eeuw lang heeft gehad: het kloppende hart van Lombok. 
Een plek van aandacht en verbinding. De kerk krijgt 
daarbij een bredere bestemming dan een religieuze. Op 
zaterdag 7 mei is er vanaf 15.00 uur een presentatie van 
de plannen tot nu toe. Belangstellenden zijn welkom.

Opbrengst vastenactie 2016 
Evenals de adventsactie was de opbrengst van de 
Vastenactie bestemd voor het werk met vluchtelingen in 
Utrecht en werd deze actie samen met de twee andere 
stadsparochies georganiseerd. Alle cijfers zijn nog niet 
binnen maar voorlopig kunnen we een bedrag van  ca. 
13.000 euro als opbrengst melden. Alle gevers hartelijk 
dank !!

22



Opbrengst minimarkt in de Rafaelkerk? 
Door inzet van vrijwilligers is het resultaat van de verkoop 
van onze oliebollen en minimarkt ieder jaar positief: we 
houden er geld aan over. Waarvoor hartelijk dank. Het 
geld dat overblijft wordt besteed aan zaken die net 
even buiten de eredienst vallen. Het geld wordt gestort 
in een ‘apart potje’. Daaruit is o.a. in de afgelopen jaren 
meebetaald aan: Aankoop altaarkleden, kazuifels, 
uitbreiding kerstgroep, microfoons, feesttent, sparen 
voor aanschaf kerktelevisie, aankoop kunststofplanten 
op vlonder achter priesterkoor, aanschaf oliebollen 
bakapparatuur (2015), gift aan scholenproject Ghana 
(2014), aankoop kunstkerstbomen voor kerstversiering 
(2015), materiaal voor adventskaarsen en ster aan 
buitenkant kerk met kerstmis (2014) etc. Zo ziet u, het geld 
wordt goed besteed! 

Barbecue zaterdag 29 mei bij Rafaelkerk  
De jaarlijkse 
barbecue bij de 
Rafaelkerk wordt 
gehouden op 
zondagmiddag 29 
mei om 16 uur (inloop 
vanaf 15 uur). U kunt 
zich opgeven via 
email secretariaat@sint-rafael.nl. Een paar weken voor 
29 mei zijn er inschrijfformulieren beschikbaar zodat u 
schriftelijk kunt opgeven. Kosten zijn 6 euro per persoon. 
Alle parochianen uit de Ludgerus zijn welkom.  
Heeft u zin om mee te helpen dan bent u ook van harte 
welkom. Geef dit wel even van te voren door bijv. via 
email.

Contactmiddag voor 55-plussers 
In een ontspannen en gezellige sfeer is er alle gelegenheid 
voor ontmoeting, gespreken spel – o.a. scrabble,
rummikub, sjoelen, dammen, schaken – voor alle ‘ouderen’ 
van 55+ in Utrecht West. Locatie: Palestrinastraat 1. Van 
14.30 tot 16.30 uur op 17 mei en 16 juni. Info: Mieke Pijper, 
tel: 030 2945721,  erikmieke@zonnet.nl

Informatiemiddag over dementie 
De werkgroep ‘Kerk 
en ouderenzorg’ 
van de USRK 
organiseert op 
maandagmiddag 
30 mei een 
bijeenkomst over dementie voor bezoekvrijwilligers uit 
alle kerken en geloofsgemeenschappen in Utrecht. 
Als kerken en geloofsgemeenschappen krijgen we te 
maken met gemeenteleden die een of andere vorm 
van dementie krijgen en thuis wonen. We komen ook in 
contact met hun partners of andere mantelzorgers. Wat 
kunnen we als kerken doen voor deze mensen? Hoe 
maak je contact met iemand met dementie? Wat kun je 
betekenen voor de mantelzorger?
Daar gaat het maandag 30 mei over. Inleiding door 
Angelika Koot “Wat is Dementie en hoe ga je er mee 
om?”. Zij heeft veel ervaring  in het omgaan met mensen 
met dementie en hun mantelzorgers, Ook zullen er 
praktische tips uitgewisseld worden over huisbezoek aan 
mensen met dementie, over vakantiemogelijkheden en 
levensverhalen.
Locatie:  Johannescentrum, Moezeldreef 400 14.00 
tot 16.00 uur. Vanaf 13.30 staan koffie en thee klaar. 
Aanmelden bij: Irene Stok, i.stok@protestant-utrecht.nl of 
030- 27 37 540. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Amoris Laetitia 
Het Vaticaan heeft vrijdag 
8 april het document Amoris 
Laetitia (de vreugde van de 
liefde) gepubliceerd. Hierin 
beschrijft paus Franciscus 
zijn conclusies van de twee 
bisschoppensynodes over 
het gezin, die in 2014 en 2015 zijn gehouden. Met dit 
document geeft de paus een impuls aan de pastorale 
openheid voor alle mensen die bij de Kerk willen horen. 
De paus wil in zijn schrijven de barmhartigheid de 
boventoon laten voeren. Alhoewel er aan het ideaal 
van het huwelijk en de regels rond het ontvangen van 
de sacramenten niets verandert, erkent de paus dat dit 
ideaal altijd pas bereikt kan worden door een weg die in 
de realiteit onvolkomenheden kent. Kardinaal Eijk zei in 
een reactie op het schrijven van de paus dat “uiteraard 
op de eerste plaats de leer van de Rooms-Katholieke Kerk 
inzake huwelijk en gezin verkondigt. Daarnaast schenkt 
hij volop aandacht aan de moeilijkheden die mensen 
ondervinden om die leer te begrijpen, toe te passen en 
eraan vast te houden.”
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