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DBeste parochianen ,

De hemel op aarde...

De kerstgroep of kerststal hebben we te danken aan Franciscus van Assisi. In 
de kerstnacht speelde hij met zijn broeders en met mensen uit de buurt het 
geboorteverhaal van Jezus na, met een kind bij het vee in een stal. Hij werd 
diep ontroerd door het besef dat de Schepper van het heelal in de gestalte 
van een kwetsbaar, pasgeboren kind zich laat aanraken. God komt uit 
liefde voor mensen in misère naar de aarde. We hebben van die scène een 
romantisch tafereel gemaakt waarvoor we onze liedjes zingen. Wij dreigen in 
de kerstnacht, met kaarslicht en geurend dennengroen, wel eens te vergeten wat het betekent om in 
ellende en armoede te worden geboren.

De geboorte van Jezus Christus, Gods Zoon, gebeurt volgens de evangelist Lucas buiten de stad. Hij is 
het kind van de mensen voor wie geen ruimte is. Zijn wieg is een voerbak en staat in Bethlehem. Met die 
naam roept Lucas herinneringen op aan betere dagen van het volk, met David als beste koning die 
het volk Israël heeft gekend. In de dagen van Lucas wordt het volk gegijzeld en gebrandschat door het 
leger van de keizer van Rome. Mensen kunnen er alleen maar dromen van een andere tijd waarin de 
mensen vrij en gelukkig zijn. De  geboorte van het kind van Maria is voor Lucas het licht in de nacht van 
het volk, waar de profeten van generatie op generatie hebben gedroomd (Jesaja 9:1-6).

Midden in de nacht meldt zich een engel in hemels licht bij herders. Ruwe lui, waar een fatsoenlijk mens 
niet mee wil worden gezien, krijgen als eersten het bericht van de geboorte van de Messias. Zij krijgen 
vanaf de eerste rang een blik in de wereld van de Eeuwige, zij zien een leger engelen dat God lof 
brengt en zingt over vrede op aarde voor mensen op wie God zijn oog heeft laten vallen. Verderop 
in het evangelie kan je ontdekken welke mensen God welgevallen zijn: zieken, armen, die anderen 
vergeven en steunen, die geduld hebben; die, als God, barmhartig zijn.

Zij zullen zien dat het kind van de kerstnacht, Jezus, Zijn naam met reden draagt als Hij hen geneest, 
troost en te eten geeft. Wie Jezus ziet, ziet hoe God helpt en de hemel op aarde komt. Wie Lucas 
beluistert ontdekt dat Zijn leven getekend is door de droom van deze aarde als plaats waar het leven 
goed is voor iedereen. Laten wij ons door dit verhaal meenemen? 

Durven wij te gaan doen wat de Messias ons voorhoudt?

Ik wens ieder een zalig kerstfeest en Gods zegen voor het nieuwe jaar,  

Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker 
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Een nieuw huis bouwen
Aan het woord is vice-voorzitter 
Laurens Baas: “De afgelopen periode 
hebben bestuur en team de balans 
opgemaakt en geconstateerd 
dat dit model niet werkt. We zijn 
over de gehele linie kwetsbaarder 
geworden, de samenwerking komt 
niet voldoende van de grond... het 
is tijd voor een nieuwe stap”, aldus 
Baas tot de 130 parochianen die op 
zaterdagochtend 29 november zijn 
samengekomen in de Rafaëlkerk.
Wat de inhoud is van die nieuwe 
stap licht pastoraal werker Gerrit 
Jan Westerveld toe: “De afgelopen 
jaren zijn de gemeenschappen zo 

kwetsbaar geworden dat we bijna 
alleen nog maar met ons zelf bezig 
zijn. Maar de kerk is er niet voor 
zichzelf. Juist Paus Franciscus nodigt 
ons uit een bijdrage te leveren 
aan een humane samenleving en 
zichtbaar gestalte te geven aan 
het Evangelie. Als Ludgerusparochie 
zullen we vanaf begin 2016 in deze 
kerk samenkomen voor de viering van 
de eucharistie en de sacramenten. 
We gaan hier een nieuw huis bouwen 
voor alle parochianen. 
We hopen nieuwe vitaliteit aan te 
boren om met nieuwe activiteiten 
er te zijn voor mensen, met name 
de kwetsbaren in ons midden, 

in dit deel van de stad. Tegelijk 
hopen we dat de bestaande 
geloofsgemeenschappen een door- 
start kunnen maken met hun 
pastorale activiteiten. Bestuur en 
team zullen hun uiterste best doen 
om dit werk te ondersteunen en 
te faciliteren”, aldus Westerveld 
in een gloedvol betoog. Hij is niet 
pessimistisch: “Er is gloed onder de 
as, we hoeven het maar aan te 
blazen en van nieuw hout te voorzien 
om het brandend te krijgen”.

Veel onduidelijk
Daarna is het woord aan de zaal. Er 
is boosheid en verdriet over op de 

Naar nieuwe katholieke b ezieling!
“In de maatschappij worden veel fusies ingezet om meer macht te krijgen, om daarmee een 
groter deel van de markt op te eisen en zo meer geld te maken. De fusie van zes parochies in 
Utrecht Noordwest in 2010 tot de Sint Ludgerusparochie was ingegeven door overlevingsdrang. 
Als we onze krachten bundelen dan kunnen de zes geloofsgemeenschappen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven bestaan”. 
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handen zijnde sluiting van vijf van 
de zes kerken. Een dergelijke besluit 
heeft ingrijpende gevolgen voor de 
oudere parochianen. Ze zijn minder 
mobiel en zullen de weg naar de 
Rafaël niet maken. Wat kan en gaat 
de parochie voor deze mensen 
doen? Anderen vragen aandacht 
voor de cultuur-historische waarde 
van de kerkgebouwen. Die mag niet 
verloren gaan. 
Er is ook scepsis over de meerwaarde 
van het samen kerk-zijn op één plek. 
Meerdere keren wordt geuit dat 
kerk-zijn iets is van ‘om de hoek’. 
“Ik wil wel iets doen, maar dat kan 
alleen op woensdagmiddag en 
dichtbij waar ik woon”, aldus een 
jonge moeder van drie kinderen. Een 
ander woont al 61 jaar naast de kerk. 
“We zijn goede buren en ik hoop 
dat dit zo blijft”. Een enkeling geeft 
aan te begrijpen dat het bestuur en 
team dit besluit hebben genomen. 
“Onze kerk kost jaarlijks € 50.000,- De 
opbrengst van Aktie Kerkbalans loopt 
terug. Er zijn steeds minder mensen”. 
Uit meerdere monden klinkt dat 
een eigen plek voor de lokale 
geloofsgemeenschap onmisbaar is, 
anders gaat zij verloren. “We maken 
de geloofsgemeenschappen niet 
dakloos”, aldus vice-voorzitter Baas.
Er is behoefte aan duidelijkheid 
over allerlei praktische zaken. Wat 
gebeurt er met de koren? Wat 
gebeurt er met de lokale contacten 
met de katholieke scholen en de 
activiteiten die daaruit ontstaan? 
Welke ruimte is er om andersoortige 
vieringen te houden? Hoe houden 
we de huidige vrijwilligers betrokken? 
Aan de kant van het bestuur en 
team is er begrip voor de onrust. De 
aanwezigen worden gemaand enig 
geduld te betrachten. “We hebben 

met onze visie een stip aan de 
horizon gezet. Daar willen we naar 
toe met de Ludgerusparochie. De 
route er naar toe moet nog worden 
uitgestippeld. Een projectteam krijgt 
de opdracht de veranderingen 
in de parochie te begeleiden. De 
uitwerking zal in samenspraak met de 
geloofsgemeenschappen komend 
kerkelijk jaar plaatsvinden”. 
Na bijna twee uur rondt Baas de 

bijeenkomst af door iedereen 
hartelijk te bedanken voor de 
getoonde betrokkenheid. In alle 
reacties is duidelijk dat het moeite 
kost de realiteit van de parochie, 
zoals geschetst door het bestuur en 
team, te laten landen. Bij lang niet 
alle aanwezigen is er het besef dat 
het roer om moet. 

Naar nieuwe katholieke b ezieling!

Werving projectteam gestart
Een projectteam onder leiding van een externe projectleider krijgt de 
opdracht de ‘verbouwing’ van de parochie voor te bereiden en de 
uitvoering te begeleiden. Zijn opdracht betreft voor al het pastorale 
aspect van het veranderingsproces. In de kern gaat het dan om twee 
belangrijke vraagstukken: 1) hoe kunnen we als zes gemeenschappen 
samen op één plek opnieuw beginnen, en 2) hoe kunnen de zes 
gemeenschappen in de eigen wijk present zijn, anders dan voorheen?
Bij de samenstelling van het projectteam letten we op een paar zaken. 
We zoeken mannen en vrouwen, die loyaal zijn aan de visie op de 
toekomst en bereid zijn daarvoor verantwoordelijkheid te dragen. Ze 
hebben voeling met de diverse gemeenschappen van de Ludgerus-
parochie. De kandidaten beschikken over vormen van sociale netwerken 
onder jongere generaties, hebben compassie met ouderen en 
achterblijvers.
Namens het pastoraal team zal pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld 
zitting hebben in het projectteam. Op dit moment vindt de kennismaking 
plaats met mogelijke kandidaten. De verwachting is dat op 1 januari as. 
het projectteam van start kan.  Het zal zich dan nader aan u voorstellen 
en uit te doeken doen hoe het aan de slag gaat.
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Geboorte van Jezus in 
Bethlehem
Achter alle feestelijke uiterlijkheden 
van Kerstmis steekt een mysterieuze 
gebeurtenis, “God wordt mens.” 
In een uithoek van het machtige 
Romeinse Rijk, ver van de grootse 
tempel van Jerusalem, bij arme 
ouders, tussen simpele herders, in een 
nachtelijke stal wordt Hij geboren: 
Jezus Christus, Messias, Verlosser, 
Genezer, Koning, Gods Zoon. 
 
Geboorte van Jezus in de 
Wereld
Fase 1: Jezus wordt geboren om 
Israël Gods barmhartigheid te schen-
ken, om alle lijden op zich te nemen, 
om de mensheid te verlossen uit de 
macht van Satan. Volgt fase 2: Na 
Pinksteren trekken de apostelen de 
wijde wereld in om het Evangelie van 
Gods liefde te verkondigen, opdat 
Jezus geboren zou worden in de 
harten  van alle mensen.

In de voetstappen van Paulus
Maar waarom nu Paulus? Wel, eind 
september 2014 mocht ik in zijn 
voetstappen treden. Samen met 100 
pelgrims van de EO (onder leiding 
van Andries Knevel) volgden wij deze 
apostel op zijn tweede zendingsreis. 
En Paulus leert ons, wat onze missie 
is in Nederland anno 2014/5: met 
vreugde en kracht verkondigen, dat 
Jezus is gestorven en verrezen voor 
ons allen.

Geboorte van Jezus in 
Griekenland   (Hd 16, 6-10)
Jezus geboren in Griekenland? Ja 
zeker, want Griekenland was het 
eerste stuk Europa waar Paulus 
voet aan wal zette. Zo staat in de 
Handelingen der Apostelen: “Paulus 
hoorde in een nachtelijk visioen: Steek 
over naar Macedonië.” * In Kavala 
(Neapolis) bewonderden wij pelgrims 
het prachtige mozaïek-monument, 
waarop Paulus oversteekt naar 
Europa. Daar voelde ik de Geest van 
Jezus, die zijn Kerk leidt, toen en nu.

Lydia, eerste dopeling in 
Europa  (Hd. 16, 11-15)
Net buiten de ruïnestad Philippi 
stroomt het riviertje, waar Paulus 
gehoor zocht voor Christus’ Evangelie. 
Ziedaar Lydia, een heidense maar 
godvrezende vrouw. “De Heer 
maakte haar hart ontvankelijk voor 
de woorden van Paulus.” En Lydia liet 
zich dopen. * Gefascineerd stonden 
wij aan dit bruisend beekje, waar 
Gods liefdevolle genade stroomt. 
Moge de liefde van het Kerstkind zo 
stromen in alle Europese harten.  

Filippi, stad van Koningen   
(Hd. 16, 16-40)
In Bethlehem stonden koningen 
tegenover elkaar: de despotische 
Herodus tegenover het nietige 
Jezuskind. Zo ook hier: de machtige 
Philippus en zijn zoon Alexander de 
Grote (350 v.Chr.) tegenover de door 

Paulus verkondigde Christus Koning. 
* Deze confrontatie voelden wij bij 
de gevangenis, waar Paulus door zijn 
vijanden werd gegeseld. Maar ach, 
Jezus wordt nog steeds vervolgd, in 
Nederland en in de hele wereld. 

Tessalonika, stad van de 
Geliefden  (Hd. 17, 1-8)
De tweede grootste stad van 
Griekenland werd door een 
generaal genoemd naar zijn 
geliefde vrouw Thessalia. Paulus 
echter bracht een andere liefde: 
Jezus Christus, de Messias, Geliefde 
van God Vader. Maar zoals Jezus’ 
Liefde niet aanvaard werd in Israël, 
zo hier Paulus: hij moest vluchten. * 
Mijn grootste vreugde in deze stad 
was, dat ik op een morgen de H. Mis 
mocht celebreren voor vier zusters 
van de geliefde moeder Teresa.

Bereia, stad van de Schriften   
(Hd. 17, 10-15)
In de Joodse wijk van Bereia staat een 
oude synagoge. Daar “luisterden de 
Joden aandachtig naar Paulus en 
bestudeerden de oude Schriften, 
of hij wel de waarheid sprak. Toen 
kwamen velen tot geloof.” * Wat 
mooi, als katholieken Bijbelstudie 
doen om Jezus te leren kennen. 
Zo bewonderden wij vlakbij Bereia 
de beroemde  Meteorakloosters, 
waar monniken, hoog in de bergen, 
biddend en Bijbellezend streven naar 
God. 

De Geboorte van Jezus in Bethlehem en in Europa
Kerstmis van Christus: Welke Nederlander viert op 25 december geen Kerst? Maar welke 
Nederlander beseft, dat met kerstboom, kerstdiner en kerstvakantie Jezus geëerd wordt? Want 
“Kerst” betekent “Christus”. Sterker, welke Nederlander beseft, dat nergens beter Kerstmis wordt 
gevierd dan in de Katholieke Kerk. Want “Kerstmis” betekent “Mis (= Eucharistie) van Christus”.
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Athene,  stad van de 
Filosofen   (Hd. 17, 16-34)
Athene, moederstad van Europese 
filosofie en democratie. Daarheen 
ging Paulus om de heidense cultuur te 
bevruchten met het christelijk geloof. 
Griekenland en Israël, aardse cultuur 
en hemels geloof: dat is de geboorte 
van Europa. * Een fascinerende 
ervaring op te kijken naar de 
Akropolis en Paulus te horen zeggen: 
Jullie vereren een ‘Onbekende 
God’? Welnu, ik verkondig jullie de 

God van Abraham,  Vader van Jezus 
Christus.

Korinthe, stad van de 
Gelovigen  (Hd. 18, 1-22)
Het langst bleef Paulus in Korinthe. 
Hier ontstond een kerkgemeenschap, 
hier ging Jezus Christus leven. Om 
deze kerk te begeleiden, schreef 
Paulus later enkele brieven.  * Juist 
in Korinthe heb ik een bijzondere 
genade ervaren. Op zondagmorgen, 
bij opgaande zon aan het strand, in 

een mini-kapelletje vol ikonen, mocht 
ik Eucharistie vieren. En zie, steeds 
meer reisgenoten verzamelden 
zich buiten op het gras. Gods licht 
straalde.

Moge met Kerstmis Jezus opnieuw 
geboren worden in Europa, in 
Nederland, in Utrecht.

pastor Koos Smits

De Geboorte van Jezus in Bethlehem en in Europa

Pastor Koos Smits met uitzicht vanaf een van de Meteorakloosters
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Campagne ‘Wij zijn Utrecht ’
In Utrecht spannen veel mensen, instellingen en 
organisaties zich in om geen kloof te laten groeien 
tussen de burgers in onze stad. Die inspanningen zijn nu 
gebundeld in de campagne WijzijnUtrecht. Deelnemers 
daaraan nemen verdeeldheid niet voor lief, maar willen 
voor elkaar instaan en opkomen waar nodig.
Ook in Utrecht zijn er signalen van toenemende spanning 
en een groeiende kloof tussen mensen van verschillende 
afkomst. Mondiale conflicten raken ons ook dichtbij. Er 
is angst en zorg om veiligheid.  Er zijn mensen die zich 
ongewenst voelen.
Hiertegen gebeurt gelukkig al veel. Op (vreedzame) 
scholen, sportverenigingen, door buurtvaders op straat, 
in wijkcentra, moskeeën en kerken en tal van andere 
plaatsen zetten mensen zich in voor onderling respect 
en verdraagzaamheid, voor een samenleving waarin 
mensen zich kunnen ontplooien, zich gewaardeerd en 
gerespecteerd voelen. De campagne wil al die actieve 

Utrechters een hart onder de riem steken. Deelnemers 
nemen afstand van uitingen van geweld, discriminatie, 
antisemitisme en islamofobie.
De campagne is ontstaan na een bijeenkomst op 
27 augustus op aandrang van diverse personen 
en groepen. Deelnemers zijn het Utrechts Platform 
levensbeschouwing en religie (UPLR), de Utrechtse 
Stedelijke Raad van Kerken (USRK), Turkse en 
Marokkaanse moslimorganisaties, de Joodse Liberale 
gemeente, de hindoegemeenschap, boeddhisten en 
humanisten.
Wie wil laten zien dat hij of zij geeft om iedereen in onze 
stad, persoonlijk of als deel van een instelling, vereniging 
of organisatie, kan meedoen. Bijvoorbeeld door een 
stem te laten horen op Facebook:  
https://www.facebook.com/wijzijnUtrecht.
Voor meer informatie: zie www.uplr.nl of mail naar 
info@uplr.nl.
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I
Op 25 november vertrok Yosé Höhne-Sparborth, theologe en als lid van de pastoraatsgroep 
verbonden aan de St. Antoniuskerk, naar Kirkuk in Irak. Zij blijft er tot 15 januari, op uitnodiging 
van aartsbisschop Yousif Thomas Mirkis o.p. die onlangs met Ludgerusparochianen in gesprek 
ging in de Nicolaas Monicakerk en waarvoor we vorig jaar de Vastenactie hebben gehouden. 
Yosé hoopt dat ze de mensen, die onder permanente bedreiging en ernstige spanning leven, met 
gesprekken, massages en haar loutere aanwezigheid kan helpen. Zij vraagt van ons dat we pater 
Mirkis, de Irakezen en haarzelf willen begeleiden met onze gebeden.  In Ludgerus Magazine doet 
zij verslag van haar reis. 

Kerst in Irak

- Door Yosé Höhne-Sparborth-

Ik zit naast mijn koffers, en eigenlijk 
weet ik niet waar ik heen ga.  Ik 
bedoel, de plek ken ik niet, de situatie 
is voor iedereen ook daar vreemd. 
Alleen de man ken ik, bisschop Yousif 
Thomas MIrkis o.p. die me zelf komt 
afhalen in Erbil, omdat hij enkele 
uren eerder daar aankomt vanuit 
Amman. Toch kan ik vanuit eerdere 
ervaringen wel een paar impressies 
met u delen, zodat u een idee heeft 
hoe Kerstmis zal zijn in Irak. Want ik 
was er al eens rond de feestdagen, 
in een tijd dat de kogels ons in Mosul 
om de oren vlogen, december 2003.
De religieuze kant. Ter voorbereiding 
heb ik onder andere opnieuw het 
Onze Vader en het Wees Gegroet 
geleerd in het Arabisch, dan 
kunnen we in ieder geval samen de 
Rozenkrans bidden. Dat doen de 
zusters daar dagelijks, en die kom ik 
vermoedelijk tegen; ze zijn allemaal 
gevlucht namelijk.
In dat Wees Gegroet noemen we 
Maria ‘Moeder van Allah’. Want 
Allah betekent gewoon God. 
Moslims hebben daar overigens 
wel moeite mee, Maria als Moeder 
van God aanduiden. Dan het Onze 
Vader. In het Arabisch bidden we 
om “een portie brood voor elke 

dag, precies genoeg voor die ene 
dag”; dat duidt rechtstreeks op het 
brood in de woestijn, het Manna, dat 
precies voor één dag werd geraapt. 
Overvloed organiseren of voorraden 
aanleggen past niet bij het verhaal 
van Onze God die Met Ons is. Zo 
bidden we daar, in de situatie van 
vluchten. 

Uitbundig
Uit mijn kloostertijd in Mosul weet 
ik, zo vertelde het de Algemene 
Overste van de Dominicanessen: 
“We moeten feest vieren, vaak feest 
vieren. Anders houden we het niet 
vol”. Ik zal dus zeker terechtkomen in 
een Kerstfeest dat in ieder geval in de 
kerk uitbundig en intens zal worden 
gevierd. Waarbij meer dan ooit 
de Irakezen zich zullen herkennen 
in het Kerstkind, dat allereerst een 
vluchtelingenkind is. 
Want ik leerde in die eerdere jaren 
ook dat de mensen zelf onderling 
zeer zachtmoedig zijn. De voorstelling 
in onze pers ‘dat ze elkaar de 
koppen inslaan’ klopt helemaal 
niet. Ze zijn slachtoffer van westerse 
oliebelangen, van kleine groepen 
driftkoppen die het westen zat zijn, 
en sinds juni  van die Islamitische 
Staat IS, die meedogenloos is waar 
ze de baas is. 

Volhouden… Net als met dat feesten 
is zachtmoedigheid en een goed 
contact onderhouden met allerlei 
groepen een manier om het vol 
te houden. Volhouden om een 
leefbaar leven te hebben in een 
situatie van voortdurend geweld en 
voortdurende dreiging, al ruim 40 
jaar lang, of eigenlijk al sinds men 
een eeuw geleden olie vond in hun 
zand. En als ze iets wensen voor hun 
toekomst zeggen al die christenen in 
Irak dus: Inshalla!

De vlucht naar Egypte, schilderij uit 1710 

van  Adriaen van der Werff 
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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

In het vorige nummer van dit blad 
stond een verslag van Toevlucht, 
de winternachtopvang  voor onge-
documenteerde vluchtelingen in 
Utrecht. Vrijwilligers uit kerken en 
maatschappelijke organisaties, ver-
enigd  in de stichting Toevlucht, 
zorgden er voor dat voor dertig 
mannen zonder verblijfspapieren  
elke avond gebruik konden maken 
van bed, bad en brood. Stichting 
Toevlucht sprong in waar de 
overheid de zorg opgaf. Op dit 
moment is onduidelijk hoe het met 
de nachtopvang verder zal gaan. 
De stichting Toevlucht oefent op 
dit moment  druk uit op de lokale 
politiek om de voorzieningen van 

een fatsoenlijke maatschappij, met 
onderdak voor illegalen,  in Utrecht 
in stand te houden. Toevlucht wil 
helpen als de stad de opvang 
met geld mogelijk maakt. Zij 
kan  vrijwilligers  inschakelen die 
ongedocumenteerde vluchtelingen 
verder helpen naar instanties als 
bijvoorbeeld STIL, Noodopvang en  
Vluchtelingenwerk.  Het is helemaal 
niet ondenkbaar dat de stedelijke 
overheid binnenkort toch haar 
handen aftrekt van de zorg voor een 
van de meest kwetsbare  groepen 
in  de stad. Dan zal Toevlucht, onder 
protest, de zorg voor deze mensen 
zonder onderdak voor haar rekening 
nemen.

Het behoeft geen nadere uitleg dat 
wij dit initiatief voor de waardigheid 
van mensen willen steunen.
In de Ludgerusparochie zal daarom 
in de Adventstijd voor Toevlucht 
gecollecteerd worden. 

Giften kunnen ook worden gestort op 
rekening NL66RABO0176993118 t.n.v. 
R.K. Parochie St. Ludgerus te Utrecht 
met vermelding van Adventsaktie 
2014 voor Toevlucht.

Adventsaktie voor 
Toevlucht
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Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 10 uur zo. 10 uur za. 18.30 uur zo. 9.30 uur zo. 10.00 uur za. 19.00 uur
Byz. 10.30 uur zo. 10.30 uur zo. 11.00 uur

Weekendvieringen 
Ludgerusparochie t/m zondag 8 februari 2015  1)

za. 20 dec.   Woord/comm.   Euch.viering
zo. 21 dec.  Byzant. viering Woord/Comm. Viering in NIC Viering in NIC Woord/Comm.  Euch.viering
wo. 24 dec. 19.00 uur 19.00 uur 19.00 uur 16.30 uur  - - 
Kinderviering
wo. 24 dec. 22.00 uur 22.00 uur 22.00 uur 21.00 uur 20.00 uur 22.00 uur
Kerstnachtviering      Euch.viering
do. 25 dec. 10.00 uur 10.00 uur 10.30 uur Viering in JAC Viering in JAC 22.00 uur 
1e Kerstdag Woord/comm. Euch.viering Euch.viering  11.30 uur: Euch.viering
     Spaanse gem.
vr. 26 dec. 10.30 uur - - - - 11.00 uur
2e Kerstdag  Byzant. viering     Euch.viering
za. 27 dec.    Euch.viering   Euch.viering
zo. 28 dec. Woord/comm. Woord/comm. Euch.viering Euch.viering Euch.viering Euch.viering
wo. 31 dec. - - 19.00 uur in 19.00 uur 19.00 uur -
Oudjaar   Bethelkerk    
do. 1 jan. 2015 2) 10.00 uur in  2) - - 11.00 uur
Nieuwjaar  dagkapel    Euch. viering 
za. 3 jan.      Euch.viering
zo. 4 jan.  Woord/comm.  Woord/comm. Euch. viering Euch. viering
za. 10 jan.       Euch. viering
zo. 11 jan.  Woord/comm.  Euch. viering Woord/comm. Euch. viering 
za. 17 jan.       Euch. viering 
zo. 18 jan.   Woord/comm. Viering in NIC  Viering in NIC  Woord/comm. Euch. viering 
za. 24 jan.       Euch. viering
zo. 25 jan. Oec. viering Viering in ANT  Euch. viering Oec. viering Euch. viering
 ANT/DOM/PGU    Oranjekapel
za. 31 jan.      Euch. viering
zo. 1 feb.  Woord/comm.  Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering
za.7 feb.       Euch. viering 
zo. 8 feb.   Euch. viering  Woord/comm. Euch. viering Euch. viering

WEEKVIERINGEN: Eucharistieviering: Rafael do. 9.30 | Vespers: wo. 19.00 Antonius | 
1e Vrijdagviering:  Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | 
Morgengebed Nicolaas-Monica 9.45  1 x per maand (raadpleeg Ludgerus Actu-
eel) | Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2e, 4e 
en 5e zondag  

1) NB update 25-11-2014; 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) van Antoniuskerk en Jacobuskerk waren bij het ter perse gaan van deze uitgave 
nog geen exacte gegevens over 2015 bekend. 
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T- Door Lex Janssen -

“Toen ik terug was uit Lourdes 
was ik bekaf, maar verschrikkelijk 
dankbaar”, zegt zuster Andrea 
van de Medische Missiezusters 
over haar ervaringen als 
bedevaartbegeleidster. Dat 
heeft ongetwijfeld te maken met 
de veelheid van indrukken en 
het intens met elkaar optrekken 
als groep. In de meivakantie 
2015 organiseert het aartsbisdom 
weer een bedevaartreis naar 
Lourdes. Bedevaart hoort niet 
alleen bij onze geloofstraditie, 
het is ook een heel goede manier 
om gemeenschap te vormen. 
Dat is zeker in de turbulente tijd 
die we als Ludgerusparochie 
meemaken, een extra reden 
om met een stevige delegatie 
medechristenen op pad te 
gaan. 

Stefina de Boer uit Bilthoven 
was ook al eerder in Lourdes 
als begeleidster. Deze keer wil 
ze graag mee zonder speciale 
taak: “Gewoon als pelgrim voor 
God”. Waarnemend pastoor 

monseigneur Herman Woorts zei 
vorig jaar in LudgerusMagazine 
over zijn priesterroeping: 
“Belangrijk was daarin een 
jongerenbedevaart die ik 
meemaakte naar Lourdes, waar 
ik de kracht die mensen uit het 
geloof kunnen putten, mocht 
ervaren”. 

Veteraan
Afgelopen jaar klonk een 
voorbede voor een mevrouw die 
voor de zestigste keer in Lourdes 

was en er haar vierentachtigste 
verjaardag vierde. Zo ver 
is Gerard den Hartogh uit 
Overvecht nog niet, maar met 
zijn twaalf Lourdesreizen is hij wel 
een veteraan: “Het is moeilijk 

onder woorden te brengen 
waardoor, maar ik word elke keer 
weer naar de grot getrokken”. 
Ten slotte pastor Koos Smits: “Ga 
mee, ervaar de internationale 
mis, de lichtprocessie, de zorg 
om zieken en mindervaliden. 
Via het gebed tot Maria bij de 
grot, kom je tot Christus. Dat is 
geweldig. Want om Hem gaat 
het allemaal. En dat beleef je 
extra in Lourdes”. 

Onderweg
De bedevaart is van 2 tot en met 
9 mei 2015. Het bisdom biedt 
drie reismogelijkheden aan: met 
de trein, het vliegtuig of per 
speciale bus voor mindervaliden. 
Er worden meer dan duizend 
Nederlandse pelgrimgangers 
verwacht, zodat er voor de 
reizigers van het bisdom Utrecht 
een speciale trein rijdt. Voor 
het grootste deel van de groep 
mikt pastor Koos Smits op de 
reis per trein: “Dan ben je echt 
onderweg en kom je op de 
mooiste manier Lourdes binnen, 
namelijk langs het heiligdom”. 
We reizen dan eerst met de bus 

Geloven is dynamisch, niet iets dat je één keer vindt, in een kastje opbergt en dat er dan nog net 
zo bij ligt als je het jaren later weer wilt pakken. Geloven is een levensweg waarop constant werk 
in uitvoering aan de gang is. Soms is dat door geestelijke zaken heel concreet te maken. Daarom 
zijn gelovigen door de eeuwen heen op bedevaart gegaan. Om hulp te bieden, om steun te 
vragen, om dankbaarheid te tonen. En dat is wat de Ludgerusparochie komend jaar ook wil gaan 
doen: op bedevaart . . . naar Lourdes.

Lourdes: 
lekker katholiek

‘Het is moeilijk onder 
woorden te brengen 
waardoor, maar ik word 
elke keer weer naar de 
grot getrokken’
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naar Noord-Frankrijk, en rijden 
vervolgens met de TGV naar 
Lourdes. ‘s-Morgens vroeg op, 
maar dan ben je ‘s-avonds al in 
het hotel. 

Voor de reissom zal menigeen wel 
even moeten sparen, want die 
bedraagt 899 euro. Daarin zitten 
reis, verblijf en alle maaltijden (vol 
pension) begrepen. En natuurlijk 
de vieringen, de Nederlandse 
reisleiding, pastorale en 
medische begeleiding. 
Voor jongeren bedragen de 
kosten € 599. Zij reizen met de 
parochiegroep mee, maar 
hebben in Lourdes ook eigen 

programmaonderdelen met 
andere jongeren. Voor hen 
bestaat ook de mogelijkheid 
hun reissom voor de helft via 
sponsoracties bij elkaar te 
verdienen. 

Verdieping
Op zaterdag 3 januari is 
er een bijeenkomst voor 
geïnteresseerden. We beginnen 
met een Maria-vesper en 
daarna wordt er informatie 
verstrekt en kunnen vragen 
worden beantwoord. We 
gaan op reis in de hoop en het 
vertrouwen dat we na afloop 
kunnen zeggen: Lourdes is niet 

alleen een plaats, maar vooral 
een geweldige manier om 
God en medeparochianen 
te ontmoeten en je geloof te 
verdiepen. 

-3 januari 2015 om 15.00 u Maria-versper 

en informatiebijeenkomst in de Rafaëlkerk 

(Lichtenberchdreef)

-Lourdesreis: 2 t/m 9 mei 2015 (de busreis 

voor mindervaliden start een dag eerder)

-Inschrijven: bij pastor Koos Smits tel. 

06 – 1523 2729 mail: p.ksmits@hetnet.

nl of bij het centraal secretariaat 030 – 

244 13 19 (ma t/m do 9-16 uur) of mail 

secretariaat@sintludgerus.nl 
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- Door Adeline Riesselmann, 
Linda Lankreijer en Werend 

Griffioen  -

CEES GRIMBERGEN

is  tv-journalist, radiomedewerker 
en columnist van AD/Utrechts 
Nieuwsblad: “Er zit mij te weinig viering 
in de eucharistie, maar op kerstavond 
ga ik zeker naar de Augustinuskerk. 
Dat doe ik elk jaar. Met het prachtige 
koor en viool en cello is het een warm 
bad. Ik ervaar daar schoonheid.”  
Het afgelopen najaar lekte het plan 
uit dat de Ludgerusparochie in 2015 
maar liefst vijf kerken zal sluiten. Het 

veroorzaakte flinke reuring. Cees 
Gimbergen kreeg het plan te pakken 
en schreef een nieuwsbericht 
en een geladen column in  AD/
Utrechts Nieuwsblad. Met een paar 
streken schetst hij hoe protestantse 
kerken hun aanhang zien groeien. 
Zoniet de katholieke. Maak er 
trouwlocaties van, stelt hij Utrechts 
burgemeester Jan van Zanen voor. 
Met name de sluiting van de 
Jozefkerk gaat hem aan het hart. 
‘Dat glas-in-lood van Mengelberg, 
het houtsnijwerk van Stef Uiterwaal 
en de voorname neogotiek: 
prachtig! Zonde als deze kerk eindigt 
als parkeergarage of supermarkt.’ 

JORIS VERCAMMEN

De werkkamer van aartsbisschop van 
oud-katholieke kerk is niet groot. Met 

een leren zithoek, een ruim bureau 
en een ronde vergadertafel is de 20 
vierkante meter gauw gevuld. De 
uit 1723 stammende oud-katholieke 
kerk telt 26 parochies en 8.000 
gelovigen. Ze ontstond omdat een 
aantal katholieken zich beriep op 
het oude recht van het aartsbisdom 
Utrecht om zelf een bisschop te 
kiezen. Rome reageerde prompt 
met excommunicatie. Sindsdien 
telt het aartsbisdom Utrecht twee 
aartsbisschoppen: de rooms-
katholieke die door de paus wordt 
benoemd en de oud-katholieke die 
- getrapt - gekozen wordt door de 
gelovigen. Mgr. Joris Vercammen 
legt uit dat hij in het oud-katholieke 
kerkjargon bisschop ‘van’ Utrecht 
is en zijn rooms-katholieke collega 
Eijk bisschop ‘te’ Utrecht. ‘Maar 
daar moeten we vanaf’, meent hij. 
‘Historisch en theologisch behoren 
wij volop tot de katholieke kerk. Over 
wat essentieel is in de katholieke 
leer bestaat geen verschil van 
mening. Sinds 2003 is de dialoog 
tussen rooms- en oud-katholiek 
hernieuwd opgepakt. Het gedoe 
in 1723 en het 19e eeuwse dogma 
van de pauselijke onfeilbaarheid 
hebben voor verwijdering gezorgd, 
maar paus Franciscus heeft tegen 
ons gezegd tijdens een bezoek 
dat we hem onlangs brachtten: 
“Ondanks de problemen moeten 
we dingen samen gaan doen”.’ 

Ons zusterblad Martinus Magazine heeft voor zijn Kersteditie een aantal interviews afgenomen 
met bekende Utrechters. Ludgerus Magazine haalt er enkele markante passages uit.

Bekende Utrechters over hun kerstgevoel:

‘Ik mag iets betekenen…’
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Hoe viert hij kerst? ‘Op kerstavond 
ben ik drukbezet. Ik ga dan voor 
in de nachtmis in onze Utrechtse 
Gertrudiskathedraal. Eerste kerstdag 
vanaf een uur of vier vieren we 
kerst als gezin. Mijn vrouw Hilde en 
ik vinden het gezellig dat onze drie 
grote kinderen komen. Daar geniet ik 
ontzettend van. En wat voor plannen 
ik heb voor het nieuwe jaar? Als 
eerste ga ik mijn rooms-katholieke 
collega aartsbisschop Eijk opzoeken, 
om verslag uit te brengen over mijn 
gesprek met paus Franciscus.’  

DENISE JANNAH, 

geboren als Denise Johanna 
Zeefuik, zangeres, componiste, 
zangpedagoge en actrice, ver-
tolkt momenteel de rol van Ella 
Fitzgerald in het muziektheaterstuk 
‘ELLA!’ Na de kerstdagen vliegt ze 
naar Suriname en Barbados om Ella 
daar op de planken te brengen. 
België volgt later in het nieuwe jaar.  
‘Ella Fitzgerald had  een grimmige 
jeugd. Toen ze 15 was stierf haar 
moeder, ze bleef achter met haar 
stiefvader en halfzusje. Uiteindelijk 
kwam ze in een tehuis terecht. 
Maar ze ontsteeg alles, werd een 
groots zangeres. En de blijdschap 

waarmee Ella zong mag ook ik 
doorgeven aan mijn publiek. Ja, ik  
zie dat als mogen doen. Ik mag iets 
betekenen met mijn stem en mijn 
talent. In essentie zie ik dat als  mijn 
Godsgeschenk. Ik weet dat muziek 
verbindt en geneest, gelukkig maakt 
en troost. Zo bekeken zegen ik de 
mensen met mijn muziek. Ik ben 
slechts een instrument: werk vanuit 
liefde, geef het door. Ik bid vooraf: ik 
ga zingen voor U, door U en met U.’ 
‘Of ik nog naar de kerk ga? Vaak 
komt het er door mijn drukke 
concertschema niet van. Maar als 
het kan, ga ik. In het buitenland stap 
ik graag de eerste de beste kerk 
binnen, soms een boeddhistische 
tempel.  Welke vorm van geloof 
is voor mij op dat moment van 
ondergeschikt belang Met de 
kerst hoop ik dit jaar in mijn eigen 
kerk te zijn, de Evangelische 
Broedergemeente in Overvecht. 
Daar voelt het als thuiskomen.’
  
JAN VAN ZANEN

kan een half uur vrij maken voor het 
interview. Het eerste jaar van zijn 
burgemeesterschap was hectisch: 
‘Ik heb zo’n 731 uitnodigingen 
ontvangen, ik heb heel veel mensen 

ontmoet.’ Voor het tweede jaar 
gaat hij na wie en welke organisaties 
hij nog niet ontmoet heeft, Hopelijk 
komt het dan ook tot een officiële 
ontmoeting met de rooms-katholieke 
gemeenschap. Hoewel van 
oorsprong Nederlands-Hervormd, 
speelde religie een te verwaarlozen 
rol in het gezin. Als tiener, op de 
middelbare school, kwam hij pas in 
aanraking met (anders-)gelovigen. 
Hij ontwikkelde wel een zekere 
gevoeligheid voor de bindende 
rol van godsdienst. Hij vertelt hoe 
hij als burgemeester in Amstelveen 
daarmee omging: ‘Ik blijf buiten de 
religie, maar ik zoek de groepen 
wel op, mijn deur staat open. Ik 
heb geloofsgemeenschappen 
gevraagd: wat zou u ervan vinden 
als ik u één keer per jaar allemaal 
bij elkaar uitnodig? We hebben dat 
gedaan en dat was een succes.’ Op 
die voet wil hij ook verder in Utrecht. 
Hij wil verbinden, communiceren; 
mensen bij elkaar brengen en 
daarbij kan het geloof een rol spelen.  
Van Zanen: ‘Wat kan de stad dan 
doen voor de armen, voor illegalen? 
Hoe zorgen we voor mensen die 
geen dak boven hun hoofd hebben? 
Hoe voorzien we in een goede 
permanente opvang? We willen 
niet dat de mensen moeten gaan 
zwerven.’ Omzichtig wijst hij erop dat 
de uiteindelijke beslissing niet aan 
hem is, maar aan de gemeenteraad. 
‘In mijn installatietoespraak heb ik 
gewezen op humaniteit. Bed-brood-
bad moet er zijn. Op dit moment 
is wethouder Jongerius van Welzijn 
bezig om voor de Toevlucht - de 
nachtopvang voor mensen zonder 
papieren - een goede locatie te 
zoeken. Er komt een oplossing, 
dat móét gewoon, de winter komt 
eraan.’ 
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Telefoon: 06-29065822 
Mail       : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl

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

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

muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Scan deze QR code
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Doop
Op 23 november  was er een groot feest in de 
kerk: twee baby’s  werden gedoopt.  Eén uit de 
Nederlandse gemeenschap - Sion Carlos Rozema - en 
één uit de Spaanse - Christopher-John Arsenio Thomas. 
Het thema van de doopviering was: “Laat de kinderen 
tot mij komen” .

Kerstvieringen en Oud en Nieuw
Op 24 december (Kerstavond) om 20.00 uur is 
er in onze kerk een ‘Nachtmis’.  Peter van Kessel 
gaat voor in deze dienst. Op 25 december (1e 
Kerstdag) om 10.30 uur is er in de Jacobuskerk (Prins 
Bernhardplein) een  (Cluster)Kerstviering.  Gerrit-Jan 
Westerveld gaat voor in deze viering.  Er is ook een 
mogelijkheid om deel  te nemen aan de Kerstviering 
van de Spaanstalige gemeenschap om 11.30 uur  in 
het kerkcentrum Nicolaas-Monica: Celebración de 
Navidad de la Comunidad de HIspanohablentes el 25 
de diciembre a las 11.30 hrs

Op 31 december om 19.00 uur is er in het  kerkcentrum 
Nicolaas-Monica een dankviering. Daarna  is er een 
gezellig samenzijn voor mensen die de overgang van  
2014 naar 2015 graag samen willen doorbrengen. 
Er zijn natuurlijk oliebollen en appelflappen. Er wordt 
een verhaal verteld, er is een spel en er zijn hapjes 
en drankjes. Het wordt zoals altijd een feestelijke en 
gezellige avond. De kosten voor deze avond zijn 9,50 
euro, te betalen aan de deur. Mensen van de Joseph 

en de Spaanstalige gemeenschap zijn ook van harte 
welkom. Graag tijdig opgeven bij Penny, uiterlijk 
23  december, want er is maar een beperkt aantal 
plaatsen. Als u vervoer nodig heeft kunt u dat ook 
aangeven.

Bijbel leesgroep Nicolaas-Monicakerk gaat 
verder in 2015
Ook in het nieuwe jaar zal deze leesgroep voorgezet 
gaan worden. Er wordt verder gelezen in Genesis 
vanaf hoofdstuk 18. 
De volgende donderdagen zijn gepland: 15 en 29 
januari , 12 en 26 februari 2015 op Boerhaaveplein 199 
Aanvang 19.30 uur. 
Inlichtingen en opgave: a.m.koot@casema.nl of tel. 
030 – 244 40 32 ; u kunt zich ook aanmelden bij het 
centraal secretariaat. 

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht 
Telefoon: 030 – 244 13 19  ma-vr : 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl 

St. Nicolaas-Monicakerk                   



St. Antoniuskerk                   
Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht 
Telefoon: 030 – 293 08 79 
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com 

Byzantijnse vieringen in de St. Antoniuskerk
Het blijkt voor parochianen van de Ludgerusparochie 
niet gemakkelijk te zijn om de byzantijnse vieringen 
in de St. Antoniuskerk goed te kunnen volgen. Er is 
wel een tekstboekje, maar dan nog. Er is nu gezorgd 
voor een inlegvel bij het boekje met uitleg die het wat 
gemakkelijker maakt. De byzantijnse liturgie is vooral 
een biddende liturgie. Ieder is met zijn eigen gedachten 
en gevoel gericht op het heilige. Daarom hoef je 
niet perse alles wat er gezongen of door de priester 
gebeden wordt helemaal letterlijk te volgen. Je komt in 
een sfeer waarbij je zelf tot gebed komt en je met God 
en met Christus verbonden voelt. 
We naderen Kerstmis. Op tweede Kerstdag vieren 
we de geboorte van Christus en op dinsdag 6 januari 
de Doop van Christus, ook wel Epifanie, Openbaring, 
genoemd. Beide feesten drukken uit wat ons christelijk 
geloof wil zeggen: God wordt mens in Jezus, opdat wij 
door Hem meer op God kunnen gaan lijken. Op de 
Kersticoon zien we het kind Jezus liggen in de kribbe in 
een donkere grot. Deze donkere grot drukt uit dat God 
in Jezus diep in onze aardse werkelijkheid doordringt, en 
niet alleen de leuke kant van het leven, maar juist ook 
de moeilijke kant van het leven met ons wil delen, tot en 
met de dood. Op de icoon van de Doop van Christus is 
de rivier de Jordaan ook als een donker gat in de aarde 
geschilderd. Ook hier blijkt hoe Jezus afdaalt tot in de 

diepste duisternis van 
het mensenleven, tot 
en met de dood. Maar 
ook zien we hoe Hij uit 
het water oprijst: zo zal 
Hij uit de dood opstaan. 
Ook wij zijn gedoopt 
om met Christus deel te 
hebben aan dit nieuwe 
leven dat lijden en dood 
overwint in de verrijzenis 
waar we nu al aan deel 
mogen hebben. Ook 
op de zondagen 18 

januari en 15 februari zijn er byzantijnse vieringen in de 
St. Antoniuskerk, waar u van harte welkom bent. Alle 
vieringen beginnen om 10.30 uur. 

(Pastor Paul Brenninkmeijer)

St. Maarten
11 november…. 
50 kinderen in 
de Antoniuskerk. 
Gespannen luisteren 
ze naar het verhaal 
over Sint Maarten. “…
en Maarten bedacht 
zich geen moment, 
pakte zijn zwaard 
en sneed de dure 
mantel van de keizer 
zomaar in tweeën!” 
Zijn vrienden wisten 
niet wat ze moeten 
zeggen. En toen…
toen gaf Maarten de 
helft van zijn mantel 

zomaar aan de zwerver die daar lag bij de poort van 
de stad. Zijn vrienden waren sprakeloos. Die nacht zag 
Maarten in een droom Jezus. En die zei: “Maarten, jij 
hebt niet alleen die zwerver warm gemaakt, je hebt 
ook mij warm gemaakt”. Maarten besloot voortaan 
alleen nog maar te delen wat hij had. Zo werd hij Sint 
Maarten. De kinderen vonden het een mooi verhaal. 
En toen opeens, nog mooier, achter in de kerk, trad 
het paard van Sint Maarten voorzichtig de kerk binnen. 
De kinderen pakten hun lampion en gingen achter 
Maarten aan. Door Lombok. Daar kregen ze onderweg 
snoep. Ook bij de Voedselbank! Ze hoorden daar dat 
er elke week ongeveer 60 gezinnen uit de wijk Lombok 
daar een voedselpakket ophalen. De geest van Sint 
Maarten!

Kindervieringen
Kestmis bereiden we in de kindernevendienst voor met 
een adventsproject op de zondagen 30 november, 
7 december en 14 december. Steeds om 10.00 uur in 
de Antoniuskerk. We leven dan toe naar kerst, naar de 
geboorte van Jezus.
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Ben je tussen de 4 en de 12 jaar oud en wil je 
meedoen aan het kerstspel? Stuur dan een mailtje 
naar familievieringantonius@gmail.com.Dan nemen 
we contact op met je papa of mama. We spelen 
het spel tijdens de herdertjesviering, op kerstavond, 
24 december, om 19 uur. We oefenen op zondag 21 
december van 16.00-17.30 uur. Doe je mee?

Op 1 februari 2015 is er weer een familieviering. Behalve 
kinderen en hun ouders weten ook de opa’s en de 
oma’s inmiddels de weg naar de familieviering goed te 
vinden. Het is om 10.00 uur in de Antoniuskerk en na de 
viering is er limonade en een koekje (en koffie en thee 
voor de volwassenen).

Woensdag 24 december, 19.00 uur: 
Kerstgezinsviering ‘Een engel zonder 
vleugels’
Traditiegetrouw vindt op kerstavond de 
gezinskerstviering plaats. Een werkgroep schrijft 
samen met onze stagiaires de teksten en maakt de 
boekjes. Een groepje kinderen, onder wie de eerste 
communicanten, en enkele vertellers spelen het 
verhaal en een ad hoc koor van ouders zingt mooie 
liederen. Alle kinderen mogen verkleed als herder 
of engel komen. Zo vieren zo’n 700 grote en kleine 
mensen uit de wijk samen de geboorte van Jezus.

Dinsdag 6 januari, 20.00-22.00 uur: 
Dominicusleesgroep 
De Dominicusleesgroep leest Proeven van goed 
samenleven. Inleiding in het katholiek sociaal 
denken, geschreven door 
lekendominicaan Thijs Caspers, 
met een inleiding van Erik 
Borgman. Het is toegankelijk 
geschreven en bevat boeiende 
praktijkverhalen. U kunt nog 
aansluiten.
Locatie: Dominicuskapel, 
Palestrinastraat 1
Kosten: aanschaf boek

Vervolgdata: iedere eerste dinsdag van de maand
Aanmelden en informatie: secretariaat@
dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 
9.00-12.00 uur)

Donderdag 8 januari 2015, 20.00-21.30 uur: 
Begeleide meditatie
Deze begeleide meditatie, gegeven door theoloog 
en geestelijk begeleider Seintje Bos, is bedoeld voor 
mensen met enige meditatie-ervaring.
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
Kosten: €75,– voor de hele serie van 6 bijeenkomsten; 
€15,– voor een losse avond
Vervolgdata: 12/2, 12/3, 9/4, 7/5/,  11/6
Aanmelden en informatie: info@seintjebos.nl

Donderdag  15 januari 2015, 14.30-16.30 
uur: gezellige middag voor 55+’ers
In de grote zaal van de Dominicus is er gelegenheid 
voor ontmoeting, gesprek en spel (o.a. scrabble, 
rummikub, sjoelen, dammen, schaken). Iedereen uit 
Utrecht-West van 55 jaar of ouder is van harte welkom.
Locatie: refter Dominicus, Palestrinastraat 1
Kosten: €2,– (incl. consumptie)
Vervolgdata: iedere derde donderdag van de maand
Aanmelden en informatie: Mieke Pijper 
Noltheniusstraat 53, 3533 SG  Utrecht, tel. 030-2945721, 
email: erikmieke@zonnet.nl

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten 
zie www.denieuwedominicus.nl. Facebook: De Nieuwe 
Dominicus, twitter @nieuwedominicus

St. Dominicuskerk                   
Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur
Mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl 
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
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Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht 
Telefoon: 030 – 271 93 93  ma, di, vr : 14-16 uur
Mail: draaiwegkerk@planet.nl  

St. Josephkerk                   

Cultureel Erfgoed
De Joseph probeert zoals bekend, net als de andere 
Ludgerus kerken, inkomsten te verwerven door tijdelijk 
onderdak te verlenen aan orkesten, ensembles, koren. 
De Joseph heeft een voorbeeldige akoestiek en bezit 
een beroemd orgel, daarnaast is het een sfeervolle 
kerk. De Joseph behoort tot het cultureel erfgoed van 
de stad Utrecht. De Christen Unie en het CDA  hebben 
intussen hun zorg geuit over mogelijk verloren gaan 
van cultureel katholiek kerkelijk erfgoed in Utrecht (ook 
m.b.t. de Joseph). Maar het zal in eerste instantie ook 
een zorg moeten zijn van katholieken zelf. 

Illustre Ensemble

Op muzikaal gebied was er op 15 november 
het ensemble Wegbereiders, bestaande uit het 
Monteverdi kamerkoor Utrecht en het Purcell 
Kamerorkest Amsterdam o.l.v. Wilko Brouwers met een 
mooi Magnificat van Buxtehude en de Sint Cecilia 
mis van Allessandro Scarlatti. Op 16 november een 
(geïmproviseerd) concert van Maarten Roos en op 
22 november een uitvoering van het Illustre Ensemble 
met werken van Bach, Zelenka, Graupner, Stölzel en 
Kuhnau met aandacht voor de Advent. 

Kerst
Kerstmiddag, 24 december, is er de Kinderkerstviering 
met Pastor Gerrit-Jan Westerveld en een nieuwe ploeg 
ouders/vrijwilligers. Net als vorige jaren zijn kinderen uit 
de hele wijk welkom in een ontspannen sfeer, samen 
met hun ouders en grootouders. 

Foto’s uit vorige jaren (Foto’s Dick van der Horst)

Vorig jaar hadden we zelfs het NPO Radio 1 journaal 
op bezoek tijdens de Kinderkerstviering. 
’s Avonds, om 10.00 uur is er de plechtige Kerst”nacht” 
met Pastor Oscar Swijnenberg. We zingen veel 
bekende en ook wat minder bekende kerstliederen. 
Op Kerstnacht weten veel Josephianen de weg weer 
te vinden naar de Joseph, ook om herinneringen op 
te halen. Eerste Kerstdag, 25 december, is er geen 
viering in de Joseph, maar is er een clusterviering in 
de Jacobus in Zuilen. Oudjaarsavond is er weer een 
intieme viering om dit bewogen jaar af te sluiten. 

Meditatieve vieringen in Josephkerk 
Elke 3e vrijdagmiddag van de maand is er in de 
Josephkerk een meditatieve viering m.m.v. de 
Gregoriaans Schola o.l.v. Marietrees Broeren. Het is 
een eenvoudige viering van bezinning en stilte. Ter 
inspiratie lezen we een korte tekst van Thomas Merton. 
Thomas Merton (1915-1968) was trappist en heeft 
verslag gedaan van zijn spirituele zoektocht in het 
boek Louteringsberg. Zijn zoektocht en gedachten zijn 
ook voor onze tijd inspirerend. 
Eerstvolgende vieringen: vrijdagen 16 januari en 20 
februari 2015.

(Charles Vrencken)
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St. Rafaëlkerk                                      
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht 
Telefoon: 030 – 261 12 52  ma-vr : 10-12 uur 
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl 
Website: www.sint-rafael.nl 

Oud en Nieuw
Zoals ieder jaar is er op oudejaarsdag, woensdag 31 
december een minimarkt. U kunt er genieten van 
eigengebakken oliebollen, met een kopje koffie of een 
glas glühwein. En tevoren bestelde oliebollen kunnen 
dan worden opgehaald. De kerk is open vanaf 10 uur.
De dag erna, nieuwjaarsdag, is er een eucharistie-
viering om 11 uur, met aansluitend de gebruikelijke 
nieuwjaarsreceptie, met koffie en een glaasje.

Twee koren samen met Kerst
Rafaelkoor en Happy Together zingen samen, zoals 
de engelen en herders in de kerstnachtmis. Voorbode 
voor het meer samen zingen in de Ludgerusparochie 
tot Gods eer en vreugde van de mensen.

Gedoopt in 2014 in de Rafaelkerk
1 jun : Sophia Noa Maria Kunz 
29 jun: Samuel Rijkaart (5 j) en Simon Rijkaart (2 j)
3 aug: Maureen Engelberts-Dap  (49 j), Daniëlle 
Engelberts (30 j), Maureen Engelberts(11 j), Rudie 
Engelberts (2 j), Reggy Engelberts (24 j)
3 aug: Abigail Wehl (7 j), Quiten Wehl (4 j), 
Wilson Wehl (1 j)
12 okt: Matthias Kooij
16 nov: Sherli Simon (34 j)
21 dec: Giulietta Tholhuijsen

Advents- Kerstconcert
Een zangkoor van (oud-)politiemensen zong op 
zondagmiddag 14 december een geïnspireerd 
program van Advent tot Kerstmis. Zij vertelden, dat zij 
indertijd graag dienst hadden gedraaid te Bethlehem.

Eerste Heilige Communie
Ouders kunnen hun kind opgeven bij pastor Koos 
Smits, vóór zondag 14 december. De Rafaelkerk zal dit 
jaar nauw samenwerken met de Jacobus. De eerste 
ouderavond op woensdag 17 dec. 20.00 uur zal dan 
ook zijn in de Jacobuskerk.

Huiskring 
Al enige maanden komt een groep mensen in het 

kerkcentrum bijeen. Na ontmoeting en koffie wordt 
uitvoerig gebeden en daarna een Bijbelpassage 
besproken. Tenslotte wordt nagedacht over de vraag: 
Hoe kunnen wij ons geloof uitdragen in het dagelijks 
leven?  Bedoeling is, dat steeds meer huiskringen 
ontstaan. Doe dus mee, bijvoorbeeld op 7 januari om 
19.30 uur. Breng Christus in de wereld. Nodig mensen in 
uw omgeving uit. 

Eucharistie op de Zondag
Om de religieuze rust en 
de meditatieve stilte te 
bevorderen wordt elke 
zondag voor de Hoogmis de 
rozenkrans gebeden. Met 
deze bijzondere intentie: 
vernieuwing van het blijde 
geloof in Christus. Tevens 
bidt pastor Koos Smits tijdens 
de voorbeden telkens met de kinderen voor andere 
kinderen. Zie website: “kinderen bidden voor kinderen” 
(http://www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl)

Mothers’ Prayers
Elke dinsdag om 16 uur bidden enige moeders samen 
voor intenties voor de kinderen, uit dankbaarheid en 
in alle nood. Meer info vindt u op de website van deze 
internationale beweging (http://www.rkactiviteiten.nl/
mothersprayers). Gebed is hard nodig, dus, moeders 
(oma’s) welkom!

Oecumene in Overvecht
Sinds de oecumenische viering van vijf Overvechtse 
kerken met Pinksteren op de grasweide achter de 
Rafaelkerk is er een goed contact en samenwerking 
ontstaan. Deze werkt zich uit naar diaconie voor 
rouwenden, kerstsamenzang (zaterdag 20 dec. 
16.00 uur in de Jeruëlkapel), contact met moskeeën 
(nieuwjaarsreceptie januari 2015), gebedsweek voor 
de eenheid (18-25 januari 2015). 

Ontmoetingsgroep Rouwenden
De pastores van de Overvechtse oecumene  nodigen 
mensen uit die in een rouwproces zijn vanwege 
het overlijden van een dierbare. Er wordt een 
ontmoetingsgroep opgericht. Contact: pastor Koos 
Smits.
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Ludgerus Magazine in 2015
Komend kalenderjaar zullen 
er weer zes afleveringen 
van het Ludgerus Magazine 
verschijnen. In grote lijnen blijft 
het blad hetzelfde, alleen is de 
redactie van plan de ‘lokale 
pagina’s’ anders in te richten. 
In het verleden bleek vaak dat 
er op deze pagina’s grotere 
verhalen werden geplaatst die 
eigenlijk voldoende interessant 
waren voor de hele Ludgerus-
gemeenschap, en die dus 
goed een plek zouden kunnen 
krijgen op een ‘redactionele’ 
pagina. Tegelijk vertoonden 
de kortere nieuwtjes veel 
onevenwichtigheid.  Sommige 
locaties hadden er bovendien 
duidelijk moeite mee om voor 
elk nummer weer 400 woorden 

copy bij elkaar te sprokkelen.
Daarom hebben we besloten af te zien van (gemiddeld) 
één pagina per locatie, maar in plaats daarvan de 
grotere verhalen, voor zover de redactie die krijgt 
aangeboden, onder te brengen op een redactionele 
pagina, en de mededelingen te plaatsen in een 
‘algemene agenda’. Deze krijgt een aantal rubrieken, 
zoals ‘lief en leed’, ‘scholing’, ‘cultuur’ of ‘vieringen’, 
zodat alles wat binnen de Ludgerusparochie van belang 
is, een plek zal krijgen. Die verandering past bovendien 
beter in de ontwikkeling die het bestuur met de Ludgerus 
voor ogen staat en waarin de parochiegemeenschap 
sterker zou moeten worden.
Wij hopen dat u ons in 2015 blijft bestoken met uw 
verhalen en berichten, en dat het Ludgerus Magazine 
binnen onze uitgebreide gemeenschap de verbindende 
functie weet waar te maken die de redactie zich 
van begin af aan als doel heeft gesteld. Rest ons u 

heel mooie feestdagen, een zalig kerstfeest en een 
gezegend 2015 toe te wensen.

(Armand Heijnen)

Utrechts Psalter genomineerd voor 
UNESCO-lijst
Het Utrechts Psalter, dat in het bezit is van de 
Universiteitsbibliotheek, is genomineerd voor het Memory 
of the World Register van UNESCO. Medio 2015 beslist 
de organisatie of dit unieke middeleeuwse handschrift 
een plaats krijgt op dit register voor documentair 
erfgoed. Het Psalter, gemaakt in de negende eeuw, 
is één van de kostbaarste handschriften in een 
Nederlandse collectie. Het Utrechts Psalter bevat 150 
psalmen en zestien Bijbelse liederen die op een voor 
die tijd revolutionaire manier zijn geïllustreerd. Het 
boek is gemaakt in of nabij Reims (Frankrijk) aan het 
begin van de negende eeuw en kwam via Engeland 
in Utrecht terecht. In 1716 werd het geschonken aan 
de Universiteitsbibliotheek Utrecht, die het sinds die tijd 
bewaart. Over geen enkel middeleeuws handschrift in 
Nederlands bezit is zoveel geschreven en zijn er zoveel 
reproducties van gepubliceerd, als over dit Psalter. 
Op http://www.utrechtpsalter.nl/ kunt u door het boek 
bladeren en krijgt u toelichting bij de betekenis van de 
afbeeldingen.

Beleef het kerstverhaal in Museum 
Catharijneconvent
Museum Catharijneconvent dompelt zich van 13 
december t/m 4 januari onder in kerstsfeer. Dit jaar is het 
thema ‘geen plaats in de herberg’. Bezoekers kunnen 
de prachtige Napolitaanse kerststallen bewonderen 
(dit jaar met een nieuwe herbergscène), levensgroot 
‘reis mee naar Bethlehem’ spelen, of zelf als Maria of 
Jozef plaatsnemen in de kerststal met echte dieren. 
Tijdens Beleef het kerstverhaal komt het kerstverhaal tot 
leven en lezen bekende Nederlanders hun favoriete 
kerstverhaal voor. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd 
voor Koos Meinderts en Annette Fienig. Zij hebben de 



Napolitaanse kerststal van Museum Catharijneconvent 
als voorbeeld genomen voor een nieuw Gouden Boekje 
dat tijdens Beleef het Kerstverhaal onthuld wordt. Het 
museum is beide kerstdagen geopend van 11.00-17.00 
uur. Een kaartje kost € 5,- inclusief voorlezen. Reserveren 
voor het voorlezen kan sinds 1 november op www.
catharijneconvent.nl/kerstverhaal.
Dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 17 uur, zaterdag, zon- 
en feestdagen van 11 tot 17 uur. Extra geopend op 
maandag 15, 22 en 29 december van 10 tot 17 uur. 
Lange Nieuwstraat 38 Utrecht, tel.: 030 2313835, 
www.catharijneconvent.nl. 

Week van gebed voor eenheid van 
christenen 18-25 januari 2015
Dorst? is het thema voor de Week van Gebed voor 
de eenheid van christenen. Deze gebedsweek wordt 
in 2015 van 18 tot en met 25 januari 2015 over de hele 
wereld gehouden. Kerken en groepen van christenen 
kunnen plaatselijk meedoen met het initiatief. De 
kerken in Brazilië hebben teksten gemaakt die op 
dit moment worden vertaald en bewerkt. De Raad 
van Kerken en de Evangelische Alliantie kennen een 
lange gebedstraditie die teruggaat op initiatieven van 
ruim 160 jaar geleden. Wereldwijd bidden miljoenen 
christenen mee. Door samen te bidden blijken zij meer 
onderlinge verwantschap te ervaren. Tegelijk kun je 
je verantwoordelijkheid voor anderen tonen door de 
problemen van de samenleving in de voorbeden een 
plek te geven. Afgelopen jaar hebben in Nederland 
naar schatting zo’n 200.000 mensen meegedaan met 
het initiatief.

Volkskerstzang Zuilen in Jacobuskerk 
zondag 21 december 19 uur
De volkskerstzang zal alle grenzen overschrijden. het 
thema dit jaar is namelijk: Kerst over de hele wereld. 
We kijken verder dan onze wijk Zuilen en horen iets van 
hoe Kerstmis elders op de wereld gevierd wordt. Hoe 

anders ook, kerstmis blijft het feest van licht dat door 
het donker heen breekt. Hier en overal ter wereld. Kom 
luisteren naar de mooiste koorwerken en solisten die 
alles uit de kast halen en kom uit volle borst meezingen, 
want daar is natuurlijk alle ruimte voor. Na afloop is er 
chocolademelk en kerstbrood.

Doopvoorbereiding kinderen
De Ludgerusparochie kent gemeenschappelijke 
doopvoorbereiding. Onderstaand treft u informatie aan 
over dopen in onze kerken.
*Dominicuskerk (Palestrinastraat 1, Utrecht-Oog in Al)) 
Op drie zondagen in het jaar is er om 12.00 uur een 
speciale doopviering. Daarnaast kan er incidenteel in de 
viering van 10.00 uur op zondag gedoopt worden. De 
kinderen worden gedoopt door diaken Lex Janssen (evt. 
ander lid pastorale team). Wil je je kind laten dopen, 
neem dan minstens een maand tevoren contact op 
met secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030 - 
293 52 45. De VOLGENDE DOOPZONDAG  is 22 maart 
2015 om 12.00 uur.
U kunt uw kind opgeven om te laten dopen graag zo 
snel mogelijk en minimaal één maand van te voren. 
In de zondagviering van Maria Lichtmis op 1 februari 
2015 om 10.00 uur kan ook gedoopt worden. Dit is een 
bijzondere gezinsviering waarin de doopouders van het 
afgelopen jaar worden uitgenodigd. Informatie krijgt u 
via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 2935245.

*Rafaelkerk (Lichtenberchdreef 4, Utrecht-Overvecht)
Doopvoorbereiding wordt verzorgd door pastor Koos 
Smits, die ook doopvieringen leidt. Mail p.ksmits@hetnet.
nl of tel. 06 – 1523 2729
DOOP    zondag 1 maart 2015    14.30 uur 
Voorbereiding   woensdag  11  +  18  febr   20.00 uur
DOOP    zondag  7  juni 2015   14.30 uur
Voorbereiding  woensdag  20  +  27  mei    20.00 uur
DOOP    zondag   6  september 2015    14.30 uur
Voorbereiding   woensdag  26 aug.  +  2 sept    20.00 uur
DOOP    zondag   6 december 2015    14.30 uur
Voorbereiding  woensdag  18  +  25  nov   20.00 uur

*Jacobuskerk (Pr. Bernhardplein 40, Utrecht–Zuilen) 
Mgr. de Kok is bereid hier de doop te bedienen. 
Voorbereidingstraject wordt gevolgd in Rafaelkerk (zie 
aldaar).
Andere doopvieringen in overleg met pastoresteam.
Voor inlichtingen kunt u ook bellen/mailen met het 
centraal secretariaat: secretariaat@sintludgerus.nl 
of 030- 244 13 19 en vraag naar Nol van Beek.
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