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Pastoraal

Theorie en praktijk. Deze twee grootheden - achter elkaar uitgesproken -
lijken soms meer een verschil uit te drukken dan een gegeven dat ze iets
gemeen hebben. Deze twee woorden achter elkaar uitgesproken klinken
immers in onze oren zo: dat is een mooie theorie maar in praktijk is het
wel anders. Voor hen die een verkeersexamen hebben afgelegd is het
verschil al heel herkenbaar. Slagen voor het een betekent nog helemaal
niet dat het andere ook wordt beheerst. Om in het verkeer echter goed te
kunnen handelen, beseffen we dat het nodig is dat we de regels, de
theorie dus, voldoende kennen. 
Na een aantal jaren blijkt, dat de theoriekennis achteruitgaat en in de
praktijk gaan we uit gewoonte handelen. De geleerde theorie krijgt een
functie als een onbewuste bron van onze houding in het verkeer. 

Zo werkt dat eigenlijk ook in onze totale levenshouding. Daarom - hoe
dan ook - vormen theorie en praktijk een onlosmakelijke eenheid.
Ook in ons geloof dient er een samenhang te zijn tussen 'theorie en
praktijk'; tussen dat wat de Bijbel ons voorhoudt en dat wat wij beleven
en uitdragen. Een wet die niet wordt nageleefd is kennelijk een dode
letter geworden waarvoor men geen respect meer zal opbrengen. Maar
ook praktijken die nog wel uitgeoefend zijn, echter zonder acceptabele
onderbouwing, worden steeds meer willekeurig en gaan verdwijnen.

De grote noodzaak van alle tijden was daarom, en is nog steeds - zowel
in de kerk als in de maatschappij - steeds weer een onderbouwing voor
een godsdienstige of ethische handeling te geven aan de mensen, vooral
de nieuwe generaties. In onze tijd is dit onderricht misschien nog
dringender geworden want niets wordt meer klakkeloos overgenomen
Waarom is het dus goed om: te bidden, naar de kerk te komen, niet te
veel alcohol te drinken, niet te stelen…enz.

De jonge mensen mogen daarom voor volwassenen een uitdaging zijn.
Wij moeten hen helpen de juiste argumentatie voor zichzelf te vinden
voor wat goed is in hun leven of niet, voor wat zin heeft of niet, voor wat
betere houding is of juist niet.

Wat dat betreft is de wereldreis van de 13 jarige Nederlandse zeilster
(Laura Dekker) voor ons allen en vooral voor de rechtbank in Utrecht dit
soort uitdaging. Ik zou het juiste antwoord ook niet 1,2,3 weten. Soms
denk ik: laat haar gaan! Als dit avontuur haar het leven kost, dat is haar
leven. Overigens, ze kan wel geluk hebben en dan wordt ze een
wereldheldin. Trots van Nederland.
Aan de andere kant denk ik: moet je het kind niet tegen zichzelf
beschermen? Verder, ook als ze - in haar fysieke noch psychische
ontwikkeling - niet beschadigd raakt, zijn de consequenties niet te
overzien. En als het haar lukt, gaan straks misschien andere kinderen van
13, 12 of 11 op een dergelijke reis om haar record te breken. Dan is het
einde zoek en alleen een tragische afloop kan op den duur de trendsetting
een halt toeroepen.

In mijn korte reflectie op het avontuur van Laura ga ik voorbij aan vele
andere aspecten: o. a. van de kosten. Is het niet beter om het geld
daarmee gemoeid anders te besteden? Spontaan moest ik denken aan de
MIVA (missie verkeersmiddelen actie), waarvoor altijd in de zomer
collecte wordt gehouden: een actie om boten en auto's te kopen om
armen en zieken te redden in de 3e wereldlanden. Aan de andere kant
weet ik wel dat er ontiegelijk veel geld in deze wereld is, zo dat met 1
atoombom of oorlog minder,  alle armen genoeg te eten hebben.

De mooie theorie dat alle wereldbewoners broeders en zusters zijn en dat
ze daarom voor elkaar opkomen, elkaar helpen, is lang niet altijd
gemakkelijk in praktijk te brengen. Het geven van handen en voeten aan
deze theorie is daarom een geweldige uitdaging voor de mensen. In die
uitdaging kunnen christenen een bijzondere rol gaan spelen, namelijk de
ziel van de theorie (allerlei wetten) proberen laten zien. Immers, nergens
anders wordt zo veel aandacht besteed aan de verinnerlijking van
menselijk handelen als in onze godsdienst. Zelfs het verrichten van goede
daden om mee te pronken wordt door Jezus niet goed genoeg gevonden.
Mogen wij de jonge generatie christenen helpen te worstelen met allerlei
vraagstukken van hun leven zodat ze een innerlijk fundament kunnen
opbouwen voor hun doen en laten. Niet voor niets benadrukt Jezus
telkens weer: "Alle slechte (en goede) dingen komen uit het binnenste…
(Marcus 7,23)           Pastoor Joachim R. Skiba



Uitgenodigd: 

betrokken en vooruitziende parochianen

Op dit ogenblik wordt onder regie van de vice -voorzitters in de
Stuurgroep Parochieverband Utrecht Noordwest hard gewerkt aan de
noodzakelijke maatregelen voor de voorgenomen samenvoeging van de 6
parochies. Daarover bent u eerder al geïnformeerd. Dat werk moet
uitmonden in de oprichting per 1 januari van de St. Ludgerusparochie,
waarin de 6 bestaande parochies als lokale geloofsgemeenschappen zich
samenvoegen. Zo'n samenvoeging vergt een zorgvuldige inventarisatie en
vastlegging van financiële en juridische aangelegenheden. Maar dat alleen
maakt geen St. Ludgerusparochie die een stevig en inspirerend fundament
moet worden voor de voortzetting van de lokale geloofsgemeenschappen,
dat we samen beter kunnen dan alleen.
Daar is ook beleid voor nodig. Dat wil zeggen een heldere visie op wat
we in de toekomst daadwerkelijk samen willen gaan doen, omdat we daar
sterker van worden. Maar ook op wat we met behulp van elkaar lokaal
willen blijven doen, omdat we ons daarin graag willen blijven herkennen.
Een heldere visie die door zoveel mogelijk parochianen wordt gedragen,
omdat ze daar over hebben meegedacht en meegesproken. Een visie ook
die inspireert om verder te werken aan de in stand houding van onze
geloofsbeleving en gezamenlijke viering.
Om die heldere visie te ontwikkelen organiseert de Stuurgroep op
zaterdag 26 september a.s. van 10.00 - 16.00 uur in het kerkgebouw van
de Nicolaas Monica parochie aan het Boerhaaveplein 199 te Utrecht een
brede samenspraak van een grote groep parochianen over de toekomst
van de St. Ludgerusparochie en van de locale geloofsgemeenschappen.
Zij gaan samen invulling geven aan de samenwerking in de nieuwe St.
Ludgerusparochie. Aan de keuze van gezamenlijke activiteiten, aan het
behoud en de versterking van wat we lokaal willen blijven doen.
Voor deze bijeenkomst nodigt de Stuurgroep vanuit iedere parochie zo'n
15 parochianen uit. Parochianen die al actief betrokken zijn, maar ook die
zich werkelijk betrokken voelen (maar dat misschien nog niet zijn) bij het
voortbestaan van een vitale en inspirerende geloofsgemeenschap.
Voor nadere informatie gelieve u contact op te nemen met de
vice-voorzitter van uw parochie.

Stuurgroep Parochieverband Utrecht Noordwest.

Kerkenleven

De afgelopen zomerperiode bezocht ik een fort in de buurt van Luik.
Luik is omringd door een groot aantal forten. Eén fort is een heel
bijzondere gedenkplaats geworden. Dat fort heeft in 1914, bij het begin
van de Eerste Wereldoorlog, een voltreffer in de kruitkamer gekregen.
Een groot deel van het fort is daardoor van binnenuit als het ware
ontploft. Wat resteert is een soort van maanlandschap van omgewoeld
beton en staal, inmiddels met gras begroeit. Omdat aan opruimen geen
beginnen was, ligt het fort er nog bij zoals het 95 jaar is achtergelaten.
Men heeft wel een aantal van de lichamen kunnen bergen, maar voor
meer dan 200 soldaten is het hun laatste rustplaats geworden. Je loopt
over een fort dat tegelijk een begraafplaats is. Een plek om stil te
worden. 

Ook rond Utrecht ligt een ring van forten. Deze forten zijn nooit op hun
defensieve waarde beproefd. Na WO II hebben ze een poos als
opslagplaats dienst gedaan, en nu vormen zij een historische
bezienswaardigheid. Het meest bijzondere fort ligt aan de rand van
Overvecht en is dat van Blauwkapel. Het fort is (gelukkig) niet ontploft,
maar het heeft wel een andere bijzonderheid, die waaraan het zijn naam
te danken heeft. Meestal verrezen verdedigingswerken op een plek die
voorheen weiland was, maar bij Blauwkapel heeft men een fort om een
bestaand dorpje heen gebouwd. De kern van het dorpje  was, uiteraard,
de kerk. Van oorsprong was het de kapel van een niet meer bestaand
kasteel in die buurt. De kapel is echter bewaard gebleven en ook nu nog
regelmatig in functie als gebedshuis. Een bijzondere combinatie, een kerk
op een fort. Forten willen afsluiten, kerken willen open zijn naar de
wereld waar ze een boodschap voor hebben. Forten worden
gecamoufleerd en geheim gehouden. Kerken willen het door hen
bewaarde mysterie juist graag uitleggen en delen. Een fort richt zijn
kanonnen op de boze buitenwereld. Een kerk richt zijn geestelijke pijlen
ook op eigen kring, zodat wij de boodschap van de bovenwereld hier op
aarde horen. Aan de andere kant zijn er ook overeenkomsten, want
beiden willen wat van waarde is beschermen: het leven bewaren zodat we
het in echte vrijheid kunnen inrichten. Wij kunnen daarbij niet buiten ons



zelf treden. Vrijheid om eigen keuzes te maken is altijd verbonden met
het besef dat er in het mens-zijn een blauwdruk ligt opgesloten hoe wij
geluk kunnen bereiken, voor ons zelf en voor anderen. En meestal heeft
dat niet zo veel met bommen en granaten te doen. Fort Blauwkapel is een
de combinatie van natuur en cultuur, monumentaal in wereldlijk en
geestelijk opzicht. Het is in september in de weekenden te bezoeken. 

Lex Janssen, diaken

Verkoop van Kaarten

Na lange tijd weer nieuws uit Malawi van Pastor
Denis. Zijn brief van 12 juli 2009 ontvingen we op 3 augustus. Hij
schreef, dat in de hongerperiode van november 2008 tot en met februari
2009 de mensen in de omgeving van de parochie steeds voedsel kwamen
vragen. Ze hadden niets meer te eten. Toen is hij gestopt met het
afbouwen van het kippenhok. Hij voelde dat mensenlevens redden op de
eerste plaats kwam. Dat ben ik met hem eens en ik denk u ook.

Pastor Denis is nu 68 jaar. Naar onze maatstaven is dat nog een mooie
leeftijd. De meeste mensen van die leeftijd in Malawi zijn oud en
versleten. Pastor Denis bezoekt zijn parochianen op de fiets. De
buitenstaties liggen kilometers van elkaar vandaan en de streek is
heuvelachtig. Het kost hem veel energie.

Op 5 augustus hebben we weer € 200 kunnen sturen naar Malawi via de
FIC Broeders in Maastricht. Op 9 augustus bracht een Nederlands
echtpaar, dat op bezoek was geweest in Malawi, een korte brief van
Pastor Denis voor ons mee. Zij hadden hem heel toevallig in zijn
parochie ontmoet. Hij schreef: "Ik heb nu 16 kalkoenen en samen met de
oude zijn het er 23. Nu is het dringend nodig om het kippenhok af te
bouwen." Hij wist toen nog niet dat er € 200 onderweg was. 
Hij zal die euro's daarbij goed kunnen gebruiken!

Namens de kaartgroep Livina de Nijs mmz

Vredesweek
De vredesweek is van 19 tot en met 27 september.
Dit jaar is het motto van de vredesweek 
" Naar een nieuw klimaat van vrede". 
Hoe creëren wij een klimaat van vrede, op lokaal,
nationaal, Europees en internationaal niveau?
Het nieuw vredesklimaat zal er niet zomaar 
komen, het zal ons niet op een presenteerblaadje 
worden aangeboden. Het vraagt inspanning, 
volharding en hoop.
Een klimaat van vrede is het geheel van relevante 
opvattingen, houdingen en gedragingen in een gemeenschap, die het
mogelijk maakt te werken aan vrede. Van politieke leiders tot en met
mensen zoals u en ik. Want ook u kunt bijdragen aan
veranderingsprocessen. De Amerikaanse president zei in zijn speech"Yes
we can". Met dat "we" bedoelt hij niet de staat, de politiek of de markt,
maar de burgers die samen iets willen en samen iets kunnen.
De inspanning die de mensen leveren die te midden van oorlog, geweld
en dictatuur het vol blijven houden te streven naar rechtvaardigheid,
vrede en democratie moeten wij onherroepelijk blijven steunen.
Volharding is een van de belangrijkste kenmerken van het vredeswerk,
hoop biedt een mogelijkheid vol te houden.
Aan een Palestijnse vredesactivist werd gevraagd hoe hij het vol wist te
houden, zo zonder enig perspectief op vrede in het Midden Oosten.
Zijn antwoord was: "Opgeven is gewoon geen optie, zolang er oorlog is,
moeten wij blijven streven naar vrede".
Problemen kunnen niet alleen door militairen worden opgelost.
" Naar een nieuw klimaat van vrede" Wat roept dit motto bij u op?
Mensen moeten zelf een onderwerp kiezen om in de vredesweek mee aan
de slag to gaan. Dat kan van alles zijn : veiligheid, armoede
problematiek, verhoudingen van mensen in uw eigen buurt.
Werk vanuit uw hart aan vrede om zo een ander vrede te kunnen
schenken.
Maandag 21 september staat er voor 's middags en 's avonds een
activiteit gepland in en rondom het Domplein. Het Domplein wordt
omgedoopt tot Vredesplein.



Wereldmissiemaand

2009 steunt

parochies

wereldwijd

Bougainville! Paradijselijk oord of vergeten eiland in een uithoek van de
wereld? In de jaren negentig werd er een bloedige burgeroorlog
uitgevochten, die aan 20.000 mensen het leven kostte. Sinds het
vredesakkoord van 2001 wordt gewerkt aan de wederopbouw van het
eiland. De katholieke kerk speelt daarin - onder leiding van de
Nederlandse missiebisschop Henk Kronenberg - een belangrijke rol.
Tijdens Wereldmissiemaand halen parochies wereldwijd geld op voor
parochies elders in de wereld die het minder breed hebben. Dit jaar richt
Missio Nederland de blik op de kansen en zorgen van de Kerk in
Bougainville, een eiland in de Stille Oceaan. Tijdens een 10 jaar durende
burgeroorlog over koper- en goudmijnen heeft het eiland
onafhankelijkheid nagestreefd. Nu is het een autonome provincie van
Papoea Nieuw-Guinea met ongeveer 180.000 inwoners.
De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de wederopbouw. Al is dat niet
makkelijk. De infrastructuur op het eiland is slecht en de werkeloosheid
groot. Met tal van projecten proberen bisschop Kronenberg en zijn
mensen te helpen. Zo is er een fabriekje opgezet, dat kokosolie
produceert. De 'wonderolie' doet dienst als geneesmiddel,
zonnebrandcrème en brandstof voor auto's.

Het bisdom is ook de drijvende kracht achter een aantal
gezondheidscentra, die iets proberen te doen aan de slechte hygiënische
omstandigheden in het binnenland. Ook is er een speciaal
Aids-preventieprogramma. De zusters van Nazareth - een eigen inlandse
congregatie - houden zich bezig met ziekenzorg, onderwijs en de opvang
van binnenlandse vluchtelingen. Zuster Catherine is het boegbeeld van
Wereldmissiemaand 2009. "Veel vaders zijn dood of weg," zegt ze. Wij
vangen moeders en hun kinderen op. Wij kunnen ze hier een vredig thuis
geven en de kinderen naar school laten gaan." Daarnaast zorgt het bisdom
ook voor de opvang van de mensen, die de omliggende atollen moeten
verlaten vanwege de stijgende zeespiegel.

Yumi Yet I Sios

Al sinds de jaren zeventig werkt het bisdom Bougainville actief aan de
vorming van parochievrijwilligers. Onder het motto 'Yumi yet i sios'
(Wij zijn de kerk) leiden ze onder meer de parochievergadering, geven ze
catechese en bezoeken ze de zieken. 
Bougainville staat al jaren bekend als het 'bisdom van de leken'. Een
belangrijk project in de parochies van Bougainville is bible-sharing. Dit
betekent letterlijk: de bijbel delen. Het is een pastorale methode, waarbij
mensen in kleine christelijke gemeenschappen bij elkaar komen om samen
de bijbel te beleven. "Het is een manier om Gods Woord toe te passen op
het dagelijks leven," zegt bisschop Kronenberg. De kerk wordt levend
doordat iedereen zijn eigen talenten inbrengt en anderen daarin laat delen.

Parochies in Nederland worden tijdens Wereldmissiemaand 2009 ook
gevraagd om te delen. Op Missiezondag 18 oktober kunt u uw
verbondenheid met parochianen elders in de wereld laten zien. Steun de
projecten van Missio. Help parochies wereldwijd. Steun de collecte in de
kerk of maak uw bijdrage over op giro 1566 Missio Wereldmissiemaand,
Den Haag.

Kijk voor meer informatie op www.missio.nl

Bibliotheek

Onze St Rafaël-parochie heeft een eigen bibliotheek,
met boeken e.d. voor de diverse werkgroepen. Maar
ook als parochiaan kunt u hiervan desgewenst gebruik
van maken. Bv. door het gebruik van de bijbels, lezen
over kerkgeschiedenis en heiligenlevens, enz.
De bibliotheek is iedere dinsdagmorgen van 10 tot 12
uur geopend, en in het weekend helpt pastor Skiba u
graag.
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de
bibliothecaris, A. Douwes, telefoon 030 271 2090.



Escalante

Enkele weken geleden heeft de parochie bezoek gehad van pater Harry
Bloem, u weet wel, die van Escalante. Hij heeft toen met ons de mis
gevierd, en daarin een boeiende overweging gehouden, met bijzondere
uitleg over het werk dat hij in zijn post met andere vrijwilligers doet. Het
belangrijkste daarvan is zijn werk in het tehuis voor dove mensen.
De collecte die is gehouden tijdens de viering heeft een heel leuk bedrag
daarvoor opgeleverd, en wel € 548,65

Water

Water is belangrijk en onmisbaar voor het leven. De mens en al het leven
bestaat voor het grootste deel uit water. Ook in de historie komen
gebeurtenissen met betrekking tot het water regelmatig naar voren. In de
bijbel vind je verhalen over water; zoals de doorgang van de Rode Zee,
water uit de rots geslagen door Mozes, de doop van Christus door
Johannes de Doper, enz., enz. Ook de riten van de Christenen bevatten
watersymbolen. De zegening voorafgaand aan de hoogmis, en niet te
vergeten het H. Doopsel.
De mens kan niet zonder water en voelt zich aangetrokken tot het water.
De media stonden dan ook weer bol over gebeurtenissen met betrekking
tot het water. Het meisje Laura dat in haar eentje de wereld rond wilde
zeilen; en wat dacht u van de omroep EO, die cabaretiers het
Christendom met humor wilde laten benaderen. De eerste die dat zou
doen was Guide Weyers met als titel”Loopt een man over het water“.
Duidelijk een verwijzing naar Christus, die volgens de Bijbel over het
water gelopen zou hebben. In mijn ogen een onbelangrijk verhaal. Wat
wel belangrijk is, is dat Christus heeft gezegd “ik ben de bron; ik ben het
levende water”! Het levende water als symbool, dat alles moet
doordringen van het goede en de christelijke waarden die Christus ons
heeft voorgehouden. Laat het levende water Christus over ons heen
komen, zodat wij ons geloof er mee opfrissen.

Loek Pastoor, parochiaan

Vieringen in de St. Rafaël kerk

vr 25 sep 19.00 uur Eucharistieviering - Rafaëlfeest

Pastor Joachim Skiba

za 26 sep 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 27 sep 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

za 3 okt 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 4 okt 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

za 10 okt 19.00 uur Woord- en Communieviering
Pastor G.Westerveld

zo 11 okt 10.30 uur Woord- en Communieviering
Pastor G.Westerveld

za 17 okt 19.00 uur

zo 18 okt 10.30 uur

za 24 okt 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 25 okt 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

za 31 okt 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 1 nov 10.30 uur Allerheiligen-Allerzielen

Pastor Joachim Skiba

za 7 nov 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba



zo 8 nov 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

za 14 nov 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 15 nov 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

za 21 nov 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 22 nov 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

za 28 nov 19.00 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

zo 29 nov 10.30 uur Eucharistieviering
Pastor Joachim Skiba

Poolse Eucharistievieringen

Iedere zondagmorgen, aanvang 12.00 uur
Polska Msza SW Niedziela 12.00 Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week

Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en
op donderdagmorgen om 9.00 uur. In de maand oktober een kwartier
eerder voor een rozenkransgebed vooraf. 
Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een
ouderenviering, aanvang 10.00 uur.  Na afloop daarvan is er koffie of
thee. Deze periode dus 16 oktober en 20 november.

Parochie wel en Wee 

Overleden:

4 aug 2009 Gerard van der Kamp.
Hij woonde Valparaisodreef 103
en werd 75 jaar.

 
11 aug 2009 Rie Jongerius-van Kesteren

Zij woonde Cayennedreef 2
en werd 82 jaar.

 
 5 sep 2009 Mien Grondhuis-Middelkoop

Zij woonde Perudreef 9
en werd 89 jaar.

De parochie wenst allen die door dit verlies zijn getroffen veel sterkte.

Als ons leven eindigt, 
moet het zijn zoals bomen in de herfst: 

vol goede vruchten



Vieringen buiten de Rafaëlkerk

Vieringen in de Johanneskerk

27 sep Oec. Woorddienst Ds. Cees van Steenis
 4 okt Oec. viering van Schrift en Tafel Ds Harry Wim Wierda
 6 okt Woord- en Communieviering Marian v.d.Hulst-Caspers
11 okt Oec. Woorddienst Ds. Aline Barnhoorn
18 okt Oec. Woorddienst "Verhaal halen " werkgroep Vieringen
25 okt Oec. viering van Schrift en Tafel Ds.Cees van Steenis
 1 nov Oec. viering van Schrift en tafel Ds. Harry Wim Wierda
 3 nov Woord- en Communieviering Pastor Corrie Sturkenboom
 8 nov Oec. Woorddienst Ds. Harry Zeldenrust
15 nov Oec. Woorddienst "Verhaal halen "werkgroep Vieringen
22 nov Eucharistieviering Pastor Huub Schumacher
29 nov Oec. viering van Schrift en tafel Ds. Harry Wim Wierda

Alle vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Tamarinde

27 sep dhr Smits
  4 okt Dienst van Schrift en Tafel Pastor Jacobs
11 okt ds.Duvekot
18 okt Dienst van Schrift en Tafel ds.Jurjens
25 okt mw. Dubois
  1 nov Dienst van Schrift en Tafel Pastor Jacobs
  8 nov ds Jurjens
15 nov  drs Vroegindeweij
22 nov ds Duvekot
29 nov mw.vd. Schrier

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Er zijn
vrijwilligers om de mensen in huis die de viering willen bezoeken op te
halen. Natuurlijk kunt u ook komen als u in bed verblijft. 

Vieringen in Rosendael

20 sep Schrift en Tafel Annigje Bos

 

27 sep Woord-  en Communieviering Erik van Kerkhoff
 4 okt Woord-  en Communieviering Pastor Jos Hettinga
11 okt Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
18 okt Woord-  en Communieviering Pastor Jos Hettinga
25 okt Schrift en Tafel Annigje Bos
 1 nov Woord-  en Communieviering Pastor Jos Hettinga
 8 nov Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
15 nov Woord-  en Communieviering Pastor Jos Hettinga
22 nov Woord-  en Communieviering Erik van Kerkhoff
29 nov Schrift en Tafel Annigje Bos

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en
beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal. 
Iedere woensdag is er om 16.00 uur in de Kapel een korte kerkdienst
(ongeveer 30 minuten). Ook hierbij is ieder welkom. In deze vieringen
gaan voor de dominee, de pastor of pastorale vrijwilligers.

Vieringen in Zuylenstede en Huis a/d/ Vecht

Hier zijn de vieringen op iedere 3de vrijdag van de maand.
In deze periode op vrijdag 16 oktober en 20 november.
De viering begint op 14.30 uur in Huis a/d/ Vecht en

om  16.00 uur in Zuylenstede

       Zorg op Dreef

Vakantie
Als ik dit schrijf is de vakantie al weer voorbij. Althans, die van mij.
Veel bewoners zijn ook weg geweest, zo hoor ik als ik terugkom. Een
georganiseerde vakantie, of een dagje weg met hulp van de
activiteitenbegeleiding van Tamarinde.
Voor mij was het dit keer Duitsland, en wel een klein plaatsje in het
gebied tussen Keulen en Bonn. En ja, als je daar toch in de buurt bent,



dan ontkom je bijna niet aan een bezoek aan de Dom. De Dom van
Keulen. Toevallig was ik er rond het middaguur, precies op het moment
dat het middagsgebed begon. Zoals dat elke dag gehouden wordt. Ik
kreeg een kleurige liturgie in handen gedrukt.
Overdonderd door het orgel luisterde ik naar de klanken. Nog nooit had
ik zo'n orgel gehoord. Hoog opgehangen in de kerk, een uitgedachte
akoestiek. Schitterende kerkramen. De pastor hield een goed te volgen,
menselijk en algemeen aansprekend verhaal. Mooi gedaan, met al dat
publiek.
We liepen verder; passeerden de winkel met allerlei materiaal; leuke
dom-puzzels en ongetwijfeld ook te kopen wijwater. Souvenirs.
Natuurlijk. De Dom wordt zo ongeveer permanent gerestaureerd. Wat
wil je ook met zo'n gebouw. Begrijpelijk.
Dichtbij de uitgang stond een forse geestelijke met een houten offerblok
om zijn nek. Hij kauwde kauwgom. Keek verveeld. Tja, als ik een poos
met zo'n houten blok om mijn nek loop, dan zie ik er waarschijnlijk ook
zo uit.
In de loop van de middag passeerden we een hele andere kerk. Ook
katholiek. Ook open. Maar daarmee was ook alles gezegd. Niet zo groot.
Geen imposant orgel. Geen woorden en gedachten van mensen te horen.
Vrijwel kleurloze plafondschilderingen. Er was rust. Mensen zaten in de
kerkbanken. Niet veel. Ze zaten er, maar waren niet gekomen om het
gebouw te bezien. Ze waren stil. Ik zag hun gezichten. 
Buiten gekomen viel de hitte op ons. Ik keek achterom. Gewoon, een
kerkje. Niks bijzonders, het verdween bijna tussen winkels en gebouwen.
Maar daarbinnen werd geleefd. Misschien spreekt God wel waar mensen
zwijgen.

ds.Mini Jurjens, geestelijk verzorger Aveant, locatie Tamarinde

Mensenrechten en advocaten in China

In voorgaande Contactbladen in 2008 berichtte ik u over de situatie van
de Mensenrechten en advocaten voor en tijdens de Olympische Spelen.
Hoe staan deze er nu voor?

In Amnesty in Actie van september 2009 lees ik een zeer interessant
interview met Li Fangping, een prominente advocaat die zich onder meer
inzet voor Tibetaanse monniken en de mensenrechten activisten Chen
Guanchen, Hu Jia Yang en Yang Chunlin.
Uit dit artikel haal ik enkele citaten, maar allereerst een zeer duidelijke
uitspraak van deze Li Fangping:
        "Ik ben niet bang. Ik ga gewoon door".
Een zeer bewonderendswaardige uitspraak in een land waar meer dan
140.000 advocaten zijn. 
Slechts enkelen hiervan durven openlijk op te komen voor slachtoffers
van mensenrechtenschendingen, zoals Li Fangping.

 
Ik citeer verder uit dit artikel: "Wat
motiveert u om, ondanks alle gevaren,
dit werk te blijven doen?"
"Het belangrijkste is erkenning voor de
vele slachtoffers. Daarnaast leg je als

advocaat een eed af waarin je belooft mensen bij te staan en te helpen. In
China is het uitoefenen van het beroep vaak een beetje "poppenkast
spelen". Als mensenrechtenadvocaat heb ik het idee écht advocaat te zijn,
omdat door tussenkomst van een advocaat mensen minder hard worden
aangepakt en minder vaak worden mishandeld.
 
In de aanloop naar de Olympische Spelen in Beijing voerde Amnesty actie
voor tal van mensenrechtenactivisten, onder wie Chen Guangcheng, Hu
Jia en Yang Chunlin. Li kon niet voorkomen dat zijn cliënten veroordeeld
werden, maar hij benadrukt dat het belangrijk is dat iemand hen verdedigt
en uiteenzet waarom zij onschuldig zijn.
Tot zover dit artikel en Li Fangping. Ik wil eindigen met een uitspraak
van Usman Hamid, directeur van de Indonesische mensenrechten
organisatie Kontras:

Angst brengt mensen tot zwijgen. 
Maar solidariteit met anderen kan angst overwinnen.

Reacties hierop graag naar: Jacky Middeldorp, Yara Philips, Paul van

der Laan, Emmy Bouwman of Wim van Gessel ( schrijver van dit artikel),

030-2621510



Menswording op kousenvoeten

Ds. René van den Beld in Overvecht, vrijdagavond 2 oktober 2009.

Eind vorig jaar ging hij met emeritaat, na een lange loopbaan als
predikant in de Protestantse Kerk in Nederland. Na zijn studie theologie
in Groningen is hij predikant in Leek, Maastricht, Aerdenhout en
tenslotte in Bilthoven. Sinds kort woont hij in Baarn.
Ook al gedurende lange tijd zoekt hij de theaterplanken op, de predikant
die de rol en taak van een cabaretier op zich neemt. Een verfrissende en
interessante positie: een cabaretier vertelt, zingt, speelt typetjes uit en
jongleert als clown. Tot eind van dit jaar "toert" Van den Beld samen met
een pianist en cellist door het land met zijn voorstelling: Menswording op
kousenvoeten.
In Menswording gaat het om schepping, kind zijn en oud worden. En
nadrukkelijk om: mensen, samenleving, wereld, geloofsgemeenschap,
kwetsbaarheid. Zowel persoonlijk als collectief. Zonder het steeds over
God, geloof of kerk te hebben.
In alle openheid, maatschappij- en kapitaalkritisch. Dus ook tegen
onbegrensde grenzeloosheid,  tegen stampende laarzen, flitsende
geldstromen, glinsterende machtssymbolen of commerciële mensbeelden.
Of dit heel intiem gezongen: Menswording op kousenvoeten, zachtjes aan
dan breekt het lijntje niet.
Aan het einde van zijn voorstelling zingt hij een ontroerende 'Ode aan
mevrouw de Pater'. Een oudere vrouw die trouw elke zondag naar de
kerk gaat: 's Avonds gaat ze slapen, de wekker op half acht. Morgen is
het zondag dan wordt ze weer verwacht. De kinderen zeggen moeder,
vergeet de wekker niet; wij zullen je niet wekken, want zelf gaan we niet.
Morgen zal ze weer het licht zien in de ogen om haar heen: "Dag
mevrouw de Pater, u zit hier niet alleen".
Vrijdagavond 2 oktober 2009 om 20.00 uur speelt Ds. René van den Beld
zijn voorstelling Menswording op kousenvoeten in Overvecht, in de
Jeruëlkapel van de Vrije Evangelische Gemeente Utrecht aan de
Ivoordreef 2, 3564 AK Utrecht, telefoon 030 2437047. 
De toegangsprijs bedraagt 5 euro p.p., koffie inbegrepen, te betalen bij
de ingang van de kapel. U wordt meer dan hartelijk uitgenodigd.
Ds. Ed van den Berg, VEG Utrecht, telefoon 030 6876570

Basiscursus meditatie

We leven in een tijd waarin voortdurend prikkels op ons of komen: er
worden hoge eisen aan ons gesteld, we worden overspoeld met informatie
en we moeten, vaak onder tijdsdruk, voortdurend keuzes maken en
reageren op wat op ons afkomt.
We zouden willen leren om stil te zijn en van de stilte te genieten. We
zouden dichter bij de bronnen van ons bestaan willen komen, dichter ook
bij wie we ten diepste zijn. We zouden dan wellicht ook meer tot gebed
kunnen komen, tot een besef van verbondenheid met God.
In deze korte basiscursus meditatie proberen we aan deze verlangens
richting en vorm te geven. We leren om op een eenvoudige manier tot
verstilling en concentratie to komen, vanuit een goede zithouding en een
ontspannen ademhaling. We leren om op verschillende manieren te
mediteren aan de hand van teksten en beelden. We gebruiken daarbij onze
fantasie zonder de band met de realiteit te verliezen.
Deze cursus maakt gebruik van technieken uit het oosten en het westen en
wordt inhoudelijk geïnspireerd door de joods-christelijke traditie.
Van de cursisten wordt verwacht dat zij gedurende de weken dat deze
cursus gegeven wordt, regelmatig thuis oefenen. Op de cursus zal
daarvoor oefenstof worden aangereikt.
De cursus wordt gegeven door Seintje Bos, zij werkt als pastoraal werker
en volgt de opleiding Geestelijke Begeleiding aan het Titus Brandsma
Instituut.

Data: 15 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november 2009 
Tijd: 20.00 - 21.30 uur
Plaats: Palestrinastraat 1, Utrecht
Kosten: € 50,00

Aanmelding: Secretariaat Dominicusparochie, tel. 030 293 52 45 of per
e-mail Secretariaat@dominicusparochie.nl
Voor meer informatie: Seintje Bos, tel. 030 293 32 95

De cursus gaat door bij een minimum aantal deelnemers van vijf
personen. Het maximum aantal deelnemers is acht.



Leerhuis Johannescentrum

Wie aan de bijbel denkt, denkt meestal aan een boek. Een boek
bovendien dat in de christelijke kerken gezaghebbend is, de canon van de
kerk die de openbaring van God bevat en vastligt. Toch is de bijbel op
zich niet meer dan beschreven of bedrukt papier. Zijn gezag ontleent de
bijbel aan interpretatie. Die houdt hem levend. Elf avonden lang zal dit
de rode draad zijn van het leerhuis dat gehouden wordt in de
Johanneskerk (Utrecht-Overvecht)      
De bijbel heeft geen individuele auteur. Toch is hij ooit geschreven. 
Diverse sprekers zullen er aspecten laten zien. Prof dr Karel van der
Toorn wie in het verre verleden de auteurs van de oudtestamentische
geschriften zijn geweest en in welke sociale en religieuze context zij
werkten. Prof dr Cees Houtman door na te gaan op welke wijze de
verhalen uit het OT van de vroegchristelijke kerk tot in onze
(post)moderne tijd worden geïnterpreteerd. Dr Eric Ottenheim neemt één
tekst uit het OT als uitgangspunt en onderzoekt hoe daar zowel in het NT
als in de rabbijnse traditie op gereageerd wordt. Dr Anne Marijke
Spijkerboer leest een aantal schilderijen en legt ze naast de verhalen in de
bijbel waar ze naar verwijzen. Prof dr Anton Wessels laat zien hoe
bijbelse thema's het werk van Vincent van Gogh diepgaand hebben
beïnvloed. Drs Marieke den Hartog vraagt zich af of het verschil maakt
of de teksten over en verbeeldingen van deze en andere vrouwen worden
gecreëerd door mannen of door vrouwen.. Dr Willien van Wieringen gaat
na of de verhalen over aartsmoeders de lezeressen en lezers van vandaag
nog iets te zeggen hebben.
De data: de woensdagavonden 7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2
december 2009, 13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 10 en 24 maart
2010. De locatie: het Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht.
Tijd: van 20.15-22.15 uur. Zij hebben het karakter van een hoorcollege.
De kosten: € 35,-- over te maken op gironummer 1763920 t.n.v.
Leerhuis Johannescentrum -- Overvecht te Utrecht. 
Info:  Marian van der Hulst-Caspers, Rubicondreef 40, 3561 JC Utrecht
tel: 030-2613051 -  email: m.vanderhulst-caspers@planet.nl    of
Kees Wijnen, St. Eustatiusdreef 308, 3564 GG Utrecht 
tel: 030-2624278 - email: cawijnen@orange.nl

Voor de kinderen

Wanneer is Jezus geboren en wanneer is hij doodgegaan?

Eeuwen nadat Jezus leefde, hebben monniken geprobeerd uit te rekenen
in welk jaar Jezus is geboren, zodat de jaartelling in dat jaar met het getal
1  zou kunnen beginnen.
Ze hebben het zo goed mogelijk gedaan, en
zijn vanaf dat jaar gaan tellen met de jaren
'voor Christus' en de jaren 'na Christus'.

Later is het allemaal nog eens nagerekend,
en zijn er fouten ontdekt in de berekening
van het jaar waarin Jezus moet zijn geboren.
Tegenwoordig denkt men dat de monniken
zich vergist hebben en dat Jezus zo'n 6 a 7 jaar eerder geboren moet zijn.
Maar voor het geloof is dat verschil niet zo belangrijk.
Ook is 25 december niet precies de dag waarop Jezus is geboren. Die
datum is gekozen door christenen in de vierde eeuw. De 25ste  december
was al heel lang een feestdag ter ere van de zon, omdat de dagen vanaf
dat moment in het jaar weer langer werden. De christenen hebben
besloten de geboorte van Jezus op die dag te vieren om daarmee aan te
geven dat Hij het echte licht is.

Volgens het evangelie is Jezus gestorven op een vrijdag
tijdens het Joodse paasfeest. Volgens de berekeningen
kan dat zijn geweest op 7 april van het jaar 30. Jezus
zou dan ongeveer 36 jaar zijn geworden.

bron : maar wie is God?
Marianne en Peter



Jaar voor de priesters 
Op 19 juni 2009 heeft de paus het speciaal jaar voor de priesters 

uitgeroepen. Op die dag is de heilige Pastoor van Ars tevens benoemd  tot
patroonheilige van alle priesters ter wereld.

Jean Vianney werd geboren op 8 mei 1786. Hij groeide op in een gewone
boerenfamilie. De devote getuigenis van zijn ouders, zeer speciaal die van
zijn moeder, zal een rotsvast geloof geven aan deze simpele en doorgoede

boerenjongen. In 1806 opende pastoor Balley van Éculy een klein seminarie,
waar Jean-Marie ging studeren. Hij was een matige leerling. 

Zijn priesterleven begon als kapelaan in Éculy. Toen pastoor Balley overleed
werd Jean-Marie Vianney benoemd in Ars-sur-Formans.  Daar wist hij door

zijn preken en zijn vroomheid velen tot geloof en boetvaardigheid op te
roepen. Hij bekommerde zich om de armen. Alles gaf hij weg. "Alles geven
en niets houden", was zijn geheim. Uit heel Frankrijk kwamen mensen naar

hem toe. Hij stierf in Ars, na een leven van boete en gebed zonder zijn
dagelijkse taken als priester en als pastoor te verwaarlozen.

Hij werd in 1905 zaligverklaard en in hetzelfde jaar benoemd tot
patroonheilige van alle priesters van Frankrijk door paus Pius X. 

In 1925 wordt hij heiligverklaard door paus Pius XI. In 
1929 werd hij uitgeroepen tot beschermheilige van alle parochiegeestelijken.

 

W
at u maar

kwijt wilt

BUS
Suggesties

Wensen

Verhuisberichten

Misintenties   
kunt u opgeven door naam en/of intentie met
datum  van de viering te deponeren in de bus
rechts in de hal, of op te geven bij het
parochiesecretariaat. Gaarne minimaal één week
voor de betreffende viering.  Een bijdrage kan in
de envelop worden bijgesloten of worden gestort
op giro nr. 1245302  t.n.v. Kerkbestuur St.
Rafaël, met vermelding "misintentie".   Voor
een snelle verwerking op de envelop  aangeven
dat het om een misintentie gaat.

COUPON VOOR DE PAROCHIE

Naam:...................................................................... 

Adres:...................................................................... 

Postcode/Plaats:..........................................................

Ik wil graag (*)
 

‘ Ingeschreven worden

‘ Uitgeschreven worden 

‘ Contactblad ontvangen

‘ Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u
een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin
wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst

Wel of niet ontvangen van het contactblad

van de RK parochie St. Rafaël

Als u 
• dit blad niet in uw brievenbus krijgt, maar u wilt 

het wel ontvangen, 
• u ontvangt dit blad wel thuis in de bus, maar 

stelt er geen prijs op, 
• u wilt ingeschreven worden, 
• u wilt uitgeschreven worden,
vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in 
de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.
U kunt ook het secretariaat bellen.
Tijden en telefoonnummer staan voorin.


