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

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

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

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

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

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

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

Het volgende nummer van Ludgerus Magazine verschijnt op 15 
december. Copy hiervoor moet binnen zijn bij het secretariaat 
uiterlijk op 23 november.

Colofon
Ludgerus Magazine is het tijdschrift van de parochie van 
St. Ludgerus in Utrecht. Het verschijnt zes keer per jaar.
Interim Hoofd- en eindredactie:  Armand Heijnen
Redactie: Nol van Beek, Armand Heijnen
Tekstbijdragen: Werend Griffioen, Yosé Höhne-Spar-
borth, Ton Huitink, Adeline Riesselmann, Titus Schlat-
mann, Koos Smits, Gerrit Jan Westerveld,
Traffic:  Nol van Beek
Vormgeving:  Marijke Herber
Druk:  Van Horssen OJ Service BV
Oplage: 3900
Contactadres:
Zie centraal secretariaat St. Ludgerusparochie
Advertenties:
Wilt u een advertentie plaatsen? Informatie over prijzen 
en voorwaarden zijn te verkrijgen bij het centraal 
secretariaat

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

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

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

St. Josephkerk
Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 | 1 okt. – 1 mei: wo. en vr. 14 – 16 uur|draaiwegkerk@planet.nl 

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

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

In september werden in Utrecht  in de Jaarbeurs 500 vluchtelingen 
opgevangen: alleenstaande mannen,  die zo snel mogelijk naar 
Asielzoekerscentra elders in het land doorreisden waar ze in de 
asielprocedure gaan.
Het merendeel  komt uit Syrië, een groep uit Irak en een klein aantal uit 
andere brandhaarden. Op de eerste zondag van de Vredesweek  werd 
in de jaarlijkse interreligieuze vredeswake van moslims, joden en christenen 
in Lombok door mensen van de Ulumoskee bericht over een stadsbreed 
initiatief van Utrechtse moslims om de berooide mensen in de kleren te 
zetten. 
Ontroerend is het verhaal hierachter, dat begint met twee jonge vrouwen 
op de eerste informatiebijeenkomst van de Gemeente Utrecht. Zij spreken daar met elkaar af dat ze 
iets voor de vluchtelingen gaan doen en vinden zes andere vrouwen die hen willen helpen. Deze acht 
vrouwen hebben binnen een week de handen van de Utrechtse moslimorganisaties op elkaar voor de 
nieuwe asielzoekers in het Beatrixgebouw. Als ik zo’n verhaal hoor wordt voor mij bevestigd  dat we veel 
delen met  mensen uit andere religieuze tradities. Ons beider geloof in Gods barmhartigheid  beweegt 
tot zorg voor zwakken  en vreemden in de samenleving. Twee dagen nadat dit bericht in de vredeswake 
werd verteld, was er al genoeg kleding en schoeisel verzameld voor  500 pakketten. Vele tientallen 
vrijwilligers zorgden er voor dat de uitreiking op rolletjes liep. 

Een week na de vredeswake was ik, met een paar collega’s, te gast bij de Assoenamoskee  in het 
Majellapark. Daar waren 150 mannen uit de Noodopvang te gast bij een vorstelijke maaltijd als 
welkomstgebaar en ter gelegenheid van het Offerfeest dat de moslims enige dagen eerder vierden. Wij, 
christelijke pastores, waren  nadrukkelijk ook uitgenodigd omdat er verwacht werd dat onder de gasten 
ook christenen zouden zijn. 
Als vertegenwoordiger van de Nederlandse christenen mocht ik hen begroeten. Met een brok in de 
keel heb ik duidelijk gemaakt dat we blij zijn met hen, dat ik hoop dat ze hier rust vinden en een nieuw 
begin in hun leven kunnen maken. De woorden op zo’n moment  zijn broos: uitdrukking van onze 
kwetsbare goede wil. Een dag later heb ik een groep uit de Noodopvang op sleeptouw genomen 
naar de Antoniuskerk. Daar klonk het evangelie met de zaligsprekingen (Mattheus 5:1-15) over een 
bonte stoet: armen van geest, verdrietige, zachtmoedige mensen, mensen die hunkeren naar vrede en 
gerechtigheid,  mensen die barmhartig zijn, zuiveren van hart, mensen die vrede brengen en mensen 
die worden vervolgd.  Jezus noemt ze licht voor de wereld! Dat zijn deze vreemde mannen voor mij -  

ging het door mij heen.  Bij de koffie  kwamen ze met hun verhalen en foto’s van thuis: 
vaders, zonen, broers, ooms  - weg  van hun  kinderen, ouders, familie, vrienden, buren  
en collega’s. Bij hun vertrek klonk in mijn hoofd: Ik had honger,  ik was vreemdeling, ik 
was naakt, ik had dorst,  ik was ziek, ik was gevangen ... (lees verder Mattheus 25:31-46). 
In deze  tijd, waarin het duister zich aan ons opdringt, hoop ik dat wij onze ogen en 
oren open houden voor sporen van licht en stemmen over hoop om ons heen.

Ik wens u vrede en alle goeds.
Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker
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Telefoon: 06-29065822 
Mail       : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl

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

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

muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Scan deze QR code



- Door Yosé Höhne-Sparborth -

Ineens waren ze er. Syriërs en ande-
ren. In de Antoniuskerk hadden we 
zondag 20 september een Interreligi-
eus Vredesgebed; onze moslimbroe-
ders kwamen maar met zijn tweeën. 
Ze hadden beloofd met velen te 
komen. Maar de anderen moesten 
bergen kleding sorteren om morgen 
uit te reiken aan de vluchtelingen. 
Ze vroegen meteen of Gerrit Jan 
Westerveld wilde meekomen, voor 
de christenen onder hen. Geweldig, 
samen de vluchtelingen bezoeken! 
Een week later nodigde de Marok-
kaanse moskee 150 vluchtelingen uit 
voor een maaltijd vanwege het Of-
ferfeest. Ook Gerrit Jan en ik werden 
uitgenodigd en Koos Smits. Ter plekke 
werd de afspraak gemaakt dat Ger-
rit Jan hen de volgende dag onze 
kerk zou wijzen, die het dichtst bij ligt. 
Woensdagavond 30 september zat 
ik met de eerste taalgroep in onze 
pastorie. Sindsdien doe ik alle vrije tijd 
les met ze. Bij de kleine supermarkt 
met een Iraanse beheerder kocht 
ik koek, en toen ik vertelde dat het 
voor de vluchtelingen was kreeg ik 
meteen meer voor minder geld. En 
ik mocht gerust terugkomen. De PKN-
gemeenschap in De Wijkplaats is nu 
woensdagmorgen en vrijdagavond 
open, gewoon om in te lopen. Koffie, 
thee, koek, spelletje. Iemand van de 
vluchtelingen zong, een ander deed 
mime. Ruimte dus ook om hun kun-
nen te manifesteren en daarmee el-
kaar op de been te houden.
Mijn taalgroep kwam zondag 4 okto-
ber bij ons in de viering. 

Vanwege het Ludgerusfeest zou de 
Antoniuskerk dicht zijn. Ik maakte 
een wandeling met ze door de stad, 
wees hen de Augustinuskerk die alle 
dagen open is, waar alle dagen een 
Eucharistieviering is en waar op zon-
dag een Eucharistieviering is in het 
Engels. Ik wees ze de Janskerk waar 
zondag 11 oktober een welkom aan 
vluchtelingen zou zijn. In de Dom leg-
de ik hen het Reliëf uit van onze beel-
denstorm, en het Kruis dat verwijst 
naar de Holocaust, onze Europese 
geschiedenis met Joden en alge-
mene vreemdelingenhaat en oorlog.
Vrijdag 9 oktober nam ik ze ’s avonds 
mee naar de Wijkplaats. Daar groei-

de de taalgroep uit voor de volgen-
de week. Maar vooral: een van de 
mannen, Firas, had op 8 oktober een 
broer verloren in Syrië, gedood. We 
vormden allen samen een grote kring 
rond de Paaskaars, dominee Pim 
sprak een gebed, ik zong een klaag-
melodie, wie wilde bad. Een groep 
moslims citeerde Koranverzen. Allen 
omhelsden Firas als condoleance. 
Een interreligieuze rouwdienst. Voor 
ieder die iemand verloren had aan 
oorlogen en vlucht. Bij het weggaan 
sprak een Turkse jongen ons op straat 
aan: “Goed dat jullie dat doen!” Hij 
komt volgende week vrijdag ook! Je-
zus was er. En Mohammed.

5

Interreligieus 
vluchtelingenwerk

Praktische hulp aan vluchtelingen
Voor de ondersteuning van vluchtelingen zijn in de afgelopen weken al-
lerlei acties gestart waarvoor  vrijwilligers en goederen worden gevraagd. 
Goederen, warme kleding voor mannen, winterjassen en nieuw onder-
goed (kleine maten S/M ) en dichte schoenen ( 41-42) kunnen worden 
afgegeven in de Rode Kruis Welkomwinkel , Koningsweg 2 (ma. t/m vrij 
13.30 -16.00 uur en do.av. 18-20 uur). Schrik niet als andere goederen niet 
worden aangenomen! 

Informatie: www.welkominutrecht.nu , en aanmelding vrijwilligers  via 
www.Ready2Help
Financiële steun via Rode Kruis Den Haag giro IBAN NL83 INGB 000 000 
6868 o.v.v. Vluchtelingen
Meer informatie: www.utrecht.nl/asielzoekers  en www.hulpvoorvluchte-
lingen.nl
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- Door Pastoor Ton Huitink -

Ik meen ook waar te nemen dat 
er veel meer jonge gezinnen zijn 
bijgekomen. Of dit ook objectief 
waar is weet ik niet. U snapt al welke 
kant deze constateringen opgaan. 
Inderdaad, het doet bij mij de vraag 
opkomen: is de kerk, in het bijzonder 
de katholieke kerk, meegegaan met 
al die veranderingen? 

Ik ben bang dat het 
antwoord op deze vraag 
niet positief kan worden 
beantwoord. De kerkelijke 
betrokkenheid op alle fronten 
van het parochieleven heeft 
amper of geen vernieuwing 
doorgemaakt. 

Dat kunnen we toch niet 
zomaar laten gebeuren; denk 
ik dan. Er moeten nieuwe 
lijnen worden getrokken naar 
de toekomst waardoor de 
katholieke presentie in de 
stad en de wijken niet verloren gaat. 
De kerkgebouwen waar we wekelijks 
in vieren raken steeds leger, veel 
initiatieven brengen weinig of geen 
mensen in beweging om deel te 
nemen. Dit moet ons uitdagen om 
nieuwe wegen te gaan zoeken. Met 
zorg voor de ouderen moeten we 
initiatieven voor de generaties na 
ons gaan ontwikkelen. 

Wat ik zojuist heb geschreven heeft 
mij ertoe gebracht om voor 2016 
drie speerpunten van beleid te 
formuleren. 1. Vorming van een 
pastoraal team voor de stad Utrecht. 
2. Openen van de Stadssynode 
3. Instelling van een Bestuurlijke 
Adviescommissie.

Alle drie de speerpunten zijn 
inmiddels, in goed overleg met 

bestuur en pastores, in werking 
gezet. Vanaf 8 oktober vergaderen 
de pastores van de drie parochies 
gezamenlijk om zo de pastorale 
coördinatie en afstemming te 
vergroten en daarmee ook onze 
pastorale beschikbaarheid. Een 
college van consultoren vormt 
de Stadssynode. De leden van dit 
college gaan aan het werk om 

met elkaar pastorale vensters naar 
de toekomst te onderzoeken. De 
resultaten van deze studies zullen 
telkens worden teruggekoppeld 
naar de lokale gemeenschappen. 
Zo vindt er een raadpleging plaats 
waarbij alle parochianen ook hun 
inbreng kunnen leveren aan de 
synode. Het ligt in de bedoeling om 
rond de zomer een grote bijeenkomst 
van de drie parochies te organiseren 

waarbij de eerste resultaten 
worden gepresenteerd. 

De Bestuurlijke Advies-
commissie is ingesteld 
om te onderzoeken of en 
welke zaken die nu nog 
door drie parochiebesturen 
afzonderlijk worden 
gedaan, samengevoegd 
kunnen worden. Ook bekijkt 
ze de (on)wenselijkheid 
van samenwerking/
samenvoeging van de 
besturen en tevens welke 
zaken centraal danwel 

lokaal kunnen/moeten blijven. 

Zoals u ziet is er al het nodige in 
werking gesteld. Dit gebeurt niet 
alleen vanuit een ‘noodgedachte’ 
het gebeurt vanuit het verlangen 
waar Jezus in het Johannes 
evangelie om bidt: ‘Opdat allen één 
zijn’ (Joh.17,22)

Deze zomer werd ik officieel benoemd als pastoor van drie Utrechtse parochies, de Salvator, 
Martinus en Ludgerus parochies. Vanaf 1 januari jl. was ik al waarnemend pastoor van de Martinus 
parochie. Ik heb dus al wat kunnen proeven aan kerkelijk Utrecht. Toegegeven, het Utrecht dat 
ik 14 jaar geleden verliet is erg veranderd. Er heeft veel stadsvernieuwing plaatsgevonden. De 
wijken Kanaleneiland, Lombok, de binnenstad, Overvecht, Tuindorp en Oog in Al, ze hebben 
ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Mijn bescheiden mening is dat dit de wijken ten goede 
is gekomen. 

‘Opdat allen één zijn’
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- Door Werend Griffioen -
De Catharinakathedraal was  begin 
september weer eens flink gevuld. 
Ruim 250 kerkgangers waren op de 
feestelijke eucharistie afgekomen 
waarin Ton Huitink werd ingehuldigd 
als pastoor. Het orgel strooide warme 
klanken uit, terwijl de regen buiten de 
dakleien geselde. Op het priesterkoor 
overheerste het wit. Witte kazuifels, 
witte superplies, witte kovels. Het leek 
warempel of het rijke Roomse leven 
terug was van weggeweest.  
Aan het altaar stond hulpbisschop 
Herman Woorts, geflankeerd door 
negen concelebrerende priesters 
waaronder de  altoos glimlachende  
nieuwe pastoor. Daarachter als 

paranimfen de pastoraal werkers, 
waaronder Gerrit Jan Westerveld 
en Bernadette van Dijk van de 
Ludgerusparochie. Monseigneur 
Woorts nam de preek voor zijn 
rekening, waarin hij de eenheid 
van de kerk van Utrecht en Rome 
benadrukte. 
De taak die Ton Huitink als pastoor 
van drie parochies en leider van het 
stedelijke pastorale team wacht, 
zo zei de hulpbischop, is ‘een hele 
klus’. ‘Een heidense klus’, deed de 
nieuwe pastoor er in zijn slotwoord 
een schepje bovenop. Daarnaast 
wil hij werken aan ‘de grote taak die 
we als rooms-katholieke gelovigen 
hebben om ons in de stad te laten 

horen en te zien’. 
‘Een mooie viering,’ vond parochiane 
Riet Bouwman in de napraat. 
Kerkgangster Angélique Versteeg 
was onder de indruk van alle praal. 
‘Zo hoort het ook, want het is een 
officieel gebeuren. Maar Ton Huitink 
verstaat de kunst zich direct tot de 
mensen te richten. Dan heb je het 
gevoel dat hij dicht bij ons staat.’ 
Ondanks alle feestelijkheid plaatste 
een kerkganger  die niet met zijn 
naam in het Ludgerus Magazine wil 
een kritische noot. ‘Er waren ook 
vertegenwoordigers van andere 
kerkgenootschappen. Ik vind het een 
misser dat  zij in het welkomstwoord 
kennelijk waren vergeten.’  

Stadspastoor ingehuldigd 
in kathedraal

Op vrijdag 4 september was in de Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat de 
installatieviering van pastoor Huitink, die per 15 juni 2015 benoemd is tot pastoor van de 
Ludgerus, Martinus- en Salvatorparochie, alsmede tot plebaan van de St. Catharinakathedraal.

Overhandiging parochiesleutels door Chrstine van den Heuvel
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- Door Pastor Koos Smits, priester 
Ludgerusparochie -

Donderdag  8 oktober
Algemene vergadering van 
een grote parochie in een 
kleine kerkruimte. Met pastoor, 
pastoraal team, locatieraden en 
pastoraatsgroepen. Tabernakel 
was leeg, maar de Heer was 
er wel. Bij de grote synode 
van Jeruzalem (jaar 50, 
Handelingen 15) heerste 
groot verschil van mening, 
toch leidde Gods Geest 
uit de impasse. In de 
kerkzaal van Nicolaas en 
Monica knelde ook een 
groot probleem, toch 
leidt diezelfde Geest ons 
naar de toekomst. 

Woensdag  7 oktober
Feest van de heilige 
rozenkrans. Feest voor 
vromen en begijnen? Neen, 
harde werkelijkheid. In 1571 was 
het: Europa erop of eronder. 
De Turken rukten op te land en 
ter zee. Er werd gestreden door 
ridders en kapiteins. Maar een 
groot leger bad: rozenkrans 
als geweldloos wapen, in de 
overtuiging dat God doet 
overwinnen onder leiding van 
de Heilige Geest. Bidden wij 
dus intens (de rozenkrans) voor 
vernieuwing van het geloof en 
redding van christelijk katholiek 
Utrecht. 

Werken  óf  bidden?
Het is een oud dilemma, maar 
vals!  “Bid EN werk”, zeggen 
de arbeidende monniken tot 
ons stedelijke gelovigen. Blij 
zijn wij dus met de hoopvolle 
initiatieven van pastoor Huitink: 
een bestuurlijke reorganisatie via 
een adviescommissie plus een 
pastorale stadssynode met een 
college van jonge consultoren. 

Maar kerkvernieuwing kan niet 
zonder de Heilige Geest, en 
Gods Geest wil niet zonder ons 
gebed.  Bidden wij dus intens, in 
onze huizen én in onze kerken.

Kerk  in het  Begin
Het blijft fascineren, hoe 
de apostelen handelden 
(Handelingen 1 en 2). Zij hadden 
zich opgesloten in de Zaal van 
het Laatste Avondmaal, terwijl 
Maria hen aanmoedigde tot 
gebed. Hoor en zie: “Plotseling 
kwam uit de hemel het gedruis 

als van een hevige wind. Er 
verscheen een vuur dat zich als 
tongen op hen neerzette. Allen 
werden vervuld van de Heilige 
Geest. Daarop begonnen zij te 
getuigen van Jezus Christus.” 
Werken, ja dus! maar niet zonder 
gebed om de H. Geest!

Kerk  door de  Eeuwen 
Zoals het was in het begin, zo nu 

en in alle eeuwen. Jezus 
werd geboren uit de 
kracht van de Heilige 
Geest. De Kerk werd 
geboren uit de instorting 
van de Heilige Geest. 
In die geest waren Sint 
Jozef,  apostel Jacobus, 
moeder Monica (387+),  
bisschop Nicolaas 
(350+) pijlers van de 
Kerk. In die geest waren 
alle kerkvernieuwers 
mensen van gebed:  

Benedictus (547+),  Dominicus 
(1221+),  Franciscus van Assisi  
(1226+),  Antonius van Padua 
(1231+),  moeder Teresa (1997+) 
enz. enz. 

Kerk in de  Toekomst
En wij ? Wel, alles is mogelijk, 
door gebed, door de Heilige 
Geest en de kracht van Christus. 
Dus maken wij van elke dag 
een Pinksterdag   . . .  zoals de 
apostelen samen met Maria.

Omschakelen in de                  
     Lugerusparochie
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Raad van Kerken Nederland, deel van de Wereldraad van Kerken, riep in 2014 op tot een 5 jaar 
durende Pelgrimstocht van gerechtigheid en vrede. Paus Franciscus kwam met Pinksteren 2015 
met de Encycliek Laudato si, waarin een soortgelijke oproep staat.

Met paus Franciscus naar 
gerechtigheid en vrede

- Door Yosé Höhne-Sparborth -

Het zijn de kerken uit het zuiden die 
ons smeken via deze oproepen, die 
de Wereldraad en paus Franciscus 
doorgeven. Beide oproepen 
versterken elkaar; ze spreken 
geloofsgemeenschappen aan om 
tot bekering te komen, om politiek 
en economisch verantwoordelijkheid 
te nemen voor het leven op onze 
planeet. Mede daarom spreekt 
Franciscus in samenhang met de 
Klimaattop in Parijs. 
Maar hij spreekt in zijn encycliek 
niet als een iemand die het wel 
weet en of iedereen maar wil 
luisteren. Hij spreekt als iemand die 
ons wil voorgaan in lofzang op de 
schepping, voorgaan in liefde voor 
de schepping en haar Schepper, 
uitnodigend om óók te zien wat hij 
ziet, verleidend om met hem mee te 
zingen.
Hij spreekt als iemand die wil 
voorgaan, niet omdat hij het beter 
weet, maar omdat er móet worden 
voorgegaan. Want er móet gezocht 
worden naar een andere weg of 
naar die kleine wegen waar geen 
oog meer voor is. Wegen die ons 
weer naar samenleven leiden. Paus 
Franciscus wil wel voorgaan maar 
vooral niet alléén gaan. Als we niet 
allemaal willen meekomen, gaat 
het niet lukken. Allen, want in de 
erkenning dat God de Vader van 
alle mensen is zijn wij elkaar ook allen 

tot zuster en broeder gegeven. Dan 
kan er geen geweld zijn. Dan kan 
er niet overheerst worden. De hele 
schepping verdient liefde en respect, 
omdat de hele schepping ons werd 
toevertrouwd als gave. 
Laudato si gekoppeld aan de lijn 
die de Wereldraad van Kerken 
uitstippelt:
Vrede met de aarde: De problemen 
zijn sterk verbonden met de 
wegwerpcultuur die zowel  uitsluiting 
van mensen bewerkt als voorwerpen 
snel tot afval laat worden.
Vrede op de markt: Velen 
die grondstoffen bezitten of 
economische of politieke 

macht, lijken zich er vooral op 
te concentreren de problemen 
te negeren en symptomen te 
verbergen.
Vrede in de stad:  Van gelovigen 
mag men verwachten, te leven 
in overeenstemming met hun 
geloof en dat niet in hun daden te 
weerspreken: zich open te stellen 
voor Gods genade en ten diepste 
te leven vanuit de overtuiging  van 
liefde, gerechtigheid en vrede.
Vrede tussen de volken: De 
bezetenheid van een consumerende 
leefstijl leidt tot sociale crises als 
geweld en wederzijdse vernietiging.

Gebed uit ‘Laudato si’
Almachtige God,
U die aanwezig bent in het wijde heelal en in het kleinste schepsel,
U die alles wat bestaat met uw tederheid omsluit schenk ons de kracht van uw liefde
opdat we het leven en de schoonheid behoeden.
Doordrenk ons met vrede, opdat we leren leven als zusters en broeders en niemand schade toevoegen.
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Een nieuwe pastoor met een 
stadsbrede aanpak 
Bij de benoeming tot pastoor 
van drie Utrechtse parochies: 
Sint Martinus, Salvator en Sint 
Ludgerus kreeg pastoor Huitink 
de opdracht om één pastoraal 
team voor de drie parochies 
te vormen, een pastoraal plan 
voor de stad  te maken en de 
parochies bestuurlijk te laten 
samenwerken. 
Op een bijeenkomst van het 
parochiebestuur met de leden 
van de pastoraatsgroepen en 
locatieraden, op 8 oktober in het 
Nicolaas- en Monicacentrum, 
heeft pastoor Huitink uitgelegd 
hoe hij werkt aan de opdracht 
om zo de katholieke presentie in 
de stad Utrecht vorm te geven. 
De vorming van één 
pastoresteam voor de hele stad 
is intussen begonnen. Sinds 1 
oktober vergade-ren de pastores 
van de drie parochies één keer 
per twee weken samen met de 
bedoeling hun werkzaamheden 
op elkaar af te stemmen en hun 
kennis en kunde te bundelen. 

Ook op bestuurlijk niveau wil 
pastoor Huitink op korte termijn 
samenwerking tussen de 
parochies. Om te komen tot 
een stadsbrede aanpak heeft hij 
een Bestuurlijke Adviescommissie 
ingesteld, bestaande uit een 
vertegenwoordig(st)er uit iedere 
parochie. Voor de pastorale 
inhoud heeft hij een college van 
consultoren bijeengeroepen, 
jonge mensen met geloof, 
kennis en enthousiasme. Dit 
college zal aan hem een advies 
uitbrengen over het geloof en 
het  gewenste programma 
voor de kerk in Utrecht. Het 
college van consultoren begint 
zijn werk op 4 november. Bij dit 
proces, dat inmiddels bekend 
is als Stadssynode, hoort ook 
een raadpleging van de 
parochianen. Rond de zomer 
van 2016 zal er een grote 
bijeenkomst worden gehouden 
waarin de synoderesultaten 
zullen worden gepresenteerd.
Naast het college van 
consultoren en de stadsynode 
heeft de pastoor een Bestuurlijke 
Adviescommissie ingesteld, 
die bindende adviezen gaat 
uitbrengen over de besteding 
van geld, het gebruik van 
onroerend goed en de 
organisatie van de R.K. Kerk van 
Utrecht. De Adviescommissie 
heeft dit najaar een enquête 
gehouden onder de leden van 
de pastoraatsgroepen en de 
locatieraden en diverse andere 
vrijwilligers in de parochies.

Concentratie opgeschort
De ontwikkelingen op stedelijk 
niveau hebben ook gevolgen 
voor de Ludgerusparochie 
en de besluiten die daar met 
het oog op de toekomst zijn 
genomen. Om het proces in de 
stad enigszins te harmoniseren is 
een pas op de plaats gewenst 
in de uitvoering van de besluiten 
die in de Ludgerusparochie zijn 
genomen. 
Daarom wordt de 
concentratie van de zondagse 
eucharistieviering van de 
parochie in de Rafaelkerk 
uitgesteld tot 1 juli 2016. 
Daarmee vervalt de geplande 
startzondag, op 29 november. 
Uitvoering van dit plan wordt 
door bestuur en pastores in nauw 
overleg met locaties nader 
uitgewerkt waarvoor reeds 
overlegdata zijn vastgesteld. 
Tot 1 juli 2016 zal om de twee 
weken op elke locatie, naast 
het eucharistisch centrum, 
op zondag de eucharistie 
worden gevierd waarbij de 
volgende kerken aan elkaar 
zijn gekoppeld a.Antonius-en 
Dominicuskerk, aanvang 9.30 uur 
en b. Jacobuskerk met Nicolaas-
Monicakerk, aanvang 11 uur. Met 
de Josephkerk wordt besproken 
of er tot 1 juli ook tweewekelijkse 
vieringen kunnen plaatsvinden. 
De Rafaelkerk, het eucharistisch 
centrum, heeft elke zondag om 
11 uur een eucharistieviering. 
Op het moment van de 
eucharistieviering op zondag-

Bericht van het Parochiebestuur:

Een pas op de plaats
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morgen in een kerk van een 
koppel kan er in de andere 
kerk een andersoortige viering 
worden gehouden, maar geen 
communieviering. 
Op de kerstavond is om 22 uur 
een eucharistie in de Rafaelkerk; 
eucharistievieringen op dat 
moment op andere locaties zijn 
mogelijk met instemming van het 
pastorale team. Hetzelfde geldt 
voor eerste kerstdag: om 10 uur 
is de eucharistieviering in de 
Rafaelkerk. Communievieringen, 
naast de eucharistieviering, 
zijn vanaf advent 2015 in de 
parochie niet meer aan de 
orde. Daarmee is er lokaal nog 
steeds ruimte voor andersoortige 
vieringen (van rozenkransgebed 
tot vesper en Woorddienst)
De verhuur van ruimte aan 
andere kerkgemeenschappen 
blijft mogelijk tot 1 juli 2016.

Handhaving van afspraken
De diverse beraden die hebben 
plaatsgevonden over 
gezamenlijke aanpak (o.a. 
liturgie en catechese) worden 
voorlopig opgeschort.
De afspraken die vanuit het 
bestuur en de projectgroep zijn 
gemaakt blijven wel bestaan: de 
voorbereiding van het doopsel 
wordt centraal geregeld en 
kan lokaal worden uitgevoerd. 
De voorbereiding van het 
ontvangen van de eerste 
heilige communie gebeurt op 
maximaal twee plaatsen in de 
parochie (vanuit Dominicus- en 

Rafaelkerk); de viering gebeurt in 
de Rafaelkerk. De voorbereiding 
van het huwelijk gebeurt onder 
verantwoordelijkheid van het 
pastorale team, waarbij  de 
plaats van viering  lokaal kan 
worden bepaald. Uitvaart en 
avondwake kunnen op elke 
locatie  plaatsvinden. 
Voor de lokale presentie van de 
parochie in de toekomst (2016) 
dienen de pastoraatsgroepen 
(in samenwerking met de 
locatieraden) een plan op te 
stellen dat uiterlijk 30 november 
aan het parochiebestuur wordt  
voorgelegd. In samenwerking 
met het parochiebestuur heeft 
de projectleider daarvoor 
afspraken gemaakt met de 
locaties.
De eerste peiling bij de koren in 
de parochie naar hun bereidheid 
om in de nieuwe constellatie 
(met eucharistieviering op één 
plaats) mee te doen, geeft 
het bestuur reden tot hoop 
op muzikale kwaliteit van de 
vieringen in de toekomst. Het 
aantal benodigde diensten van 
koren en organisten zal echter 
teruglopen met het verminderen 
van het aantal kerken in de 
parochie. Het staat ieder koor 
vrij om in de toekomst een 
eigen koers te varen en daarbij 
op eigen kracht (financiën) 
verder te  gaan. Het bestuur zal 
binnenkort contact opnemen 
met de dirigenten en organisten 
en handelen volgens de volgens 
de richtlijnen van het bisdom. 

Het vastgoed in de parochie
Het vooruitschuiven van de 
datum van concentratie van de 
zondagse eucharistieviering in 
de parochie betekent niet dat 
het proces van afstoting van 
kerkgebouwen wordt stilgezet. 
Het bestuur heeft een makelaar 
opdracht gegeven voor het 
maken van taxatierapporten 
van de gebouwen. Daarna 
zal een verkoopplan worden 
vastgesteld. Ook gaat de 
voorbereiding van de onttrekking 
van kerkgebouwen aan de 
eredienst, met hoorzittingen, 
door.
Kortom: een pas op de plaats, 
maar de tocht naar een andere 
stijl van de kerk gaat door!
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- Door Adeline Riesselmann-

‘Rome is een grote liefde die ik 
graag met anderen deel!’ Fens 
heeft het goed voor elkaar, na een 
studie Europese Studies met Italiaans 
als hoofdtaal, kwam hij terecht bij 
KRO/RKK als programmamaker en 
Vaticaandeskundige. Sinds een paar 
jaar schrijft hij voor het dagblad Trouw 
over katholieke zaken. Dat betekent 
dat hij ook voor de krant naar Rome 
gaat. Daarnaast begeleidt hij een 
paar keer per jaar groepsreizen naar 
de Eeuwige Stad. Waaronder reizen 
speciaal voor protestanten, die 
aangeboden worden door Trouw in 
samenwerking met reisorganisatie 
Labrys. 

‘Als ik over Rome praat, krijg ik nog 
wel eens buikpijn van heimwee. Ik 
ken er soms beter de weg dan in 
Utrecht!’ In 1978, als jongen van 12, 
kwam hij er voor het eerst. Heel Rome 
stond toen op zijn kop: na de dood 
van Paus Paulus VI en het ultrakorte 
pontificaat van Johannes Paulus I 
waren de kardinalen weer bij elkaar 
om een nieuwe Paus aan te wijzen. 
Met het hele gezin gingen ze twee 
keer per dag naar het plein bij de Sint 
Pieter, kijken of er al witte rook kwam. 
‘Het is zo meeslepend om daar met 
300.000 man te staan wachten! 
Toen is bij mij de bliksem ingeslagen! 
Allerlei dingen die me in Nederland 
mateloos irriteren, verdraag ik daar 
met het grootste gemak, of het nu 

om drukte, verkeersopstoppingen of 
troep gaat. ‘

De protestanten die met Fens 
en collega-journalist Wouter 
Kurpershoek meegaan zijn veelal 
Trouwlezers die deel uitmaken van 
de Protestantse Kerk in Nederland 
(PKN). Ze zijn op leeftijd en hebben 
qua geloof de nodige ontwikkeling 
doorgemaakt. Ze staan open voor 
nieuwe indrukken maar hebben wel 
hun eigen gedachten bij wat ze in 
Rome zien en beleven. Opvallend 
is dat de reizen altijd heel snel vol 
zijn, maar ook hoe diepgaand de 

‘Rome is een liefde die ik graag met an deren deel’     

Stijn Fens brengt protesta nten in ‘het hol van 
de leeuw’

Rome, de eeuwige stad. Voor menig katholiek een geliefde 
vakantiebestemming en een heilige plaats. Journalist en 
katholiek uit de Ludgerusparochie Stijn Fens neemt een paar 
keer per jaar groepen protestanten mee naar deze bijzondere 
stad. Wat heeft Rome hen te bieden?

‘Rome is een liefde die ik graag met an deren deel’     

Stijn Fens brengt protesta nten in ‘het hol van 
de leeuw’
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contacten zijn tussen de deelnemers 
onderling. Fens en Kurpershoek doen 
er alles aan om hun enthousiasme 
over te brengen: de schoonheid 
van de stad, het heerlijke eten en 
drinken. Want het is toch in de eerste 
plaats een vakantie.

Toch komt het ook voor dat 
groepsleden het af en toe niet 
meer trekken. Fens heeft wel eens 
meegemaakt dat een van de 
deelnemers bij de Kerk van Sint 
Jan van Lateranen direct naar 
buiten liep omdat hij al die barokke 
tierlantijnen niet aan kon zien. Maar 
naast overdaad biedt Rome ook 
ingetogenheid: ‘San Giorgio in 
Velabro is een heel eenvoudige 
kerk waar amper mensen komen. En 
we gaan naar de vespers bij Sant’ 
Egidio, zo mooi, balsem voor de ziel.’ 

Het zijn vooral die typisch katholiek 
plekken waar de deelnemers heel 
nieuwsgierig naar zijn. Zoals ‘het hol 
van de leeuw’, het Vaticaan. De 

groepen gaan altijd op audiëntie 
bij de Paus: ‘Protestanten hopen 
dat ze de Heilige Vader daar een 
hand kunnen geven. Orthodoxe 
katholieken willen wel eens wat zuinig 
opmerken dat de huidige paus vooral 
leuk gevonden wordt door heidenen 
en protestanten.’ Volgens Fens is 
dat niet zo verwonderlijk: ‘Midden 
in de crisis had paus Franciscus het 
over zaken als duurzaamheid en 
armoede.’ Laat dat precies zijn waar 
de wereld op dit moment behoefte 
aan heeft. 

Fens en Kurpershoek maken er ook af 
en toe ook een sport van: op zondag 
gaat de protestant Kurpershoek naar 
de katholieke viering en gaat Fens 
naar de kerk van de Waldenzen of 
de Evangelische Lutherse kerk van 
de Duitsers. De deelnemers krijgen de 
keuze, meestal ‘wint’ Kurpershoek. 

Fens maakte een keer mee dat een 
deelnemer na afloop van de reis 
aangaf misschien katholiek te willen 

worden. Fens: ‘Ik weet niet hoe dat is 
afgelopen, maar dat is echt niet de 
bedoeling. Ik ben geen missionaris.”  
Hij vindt dat protestanten vooral 
protestanten moeten blijven en niet 
te veel op katholieken willen lijken 
met allerlei ‘versieringen’ en kaarsen. 
Het omgekeerde geldt ook voor 
katholieken, die moeten niet teveel 
op de protestantse toer gaan met 
een te zware nadruk op het woord. 
De confrontatie met Rome zorgt 
ervoor dat sommigen zich toch een 
beetje katholieker gaan voelen of 
wat meer gevoel krijgen voor de 
bron van het geloof. Maar. 

Fens: “Het belangrijkste is dat 
mensen van Rome gaan houden en 
iets van de eeuwigheid van de stad 
meekrijgen. De stad bestaat al 2768 
jaar en heeft alles overleefd. Dat is 
zo troostend!  Bij het overlijden van 
Paus Johannes-Paulus II was er een 
rij van ruim 2 kilometer lang,  maar 
een straatje verder ging het leven 
gewoon verder.’ 

‘Rome is een liefde die ik graag met an deren deel’     

Stijn Fens brengt protesta nten in ‘het hol van 
de leeuw’

‘Rome is een liefde die ik graag met an deren deel’     

Stijn Fens brengt protesta nten in ‘het hol van 
de leeuw’
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Column

Verhalen uit de buurt
Het pleintje

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

Het is een moeizame verhouding 
tussen de Marokkaanse jongens uit 
de wijk en de vrijwilligers van het 
buurthuis. Soms gaat het goed, soms 
ook niet. Van de week was er wel 
weer een verrassing. Toen kwam Bilal 
ineens langs. Deze jongen van een 
jaar of zestien kwam aan de bar zitten 
en zei:’ Wij willen wel ergens mee 
helpen. Gewoon iets organiseren of 
zo’. Dat klonk te mooi om waar te zijn. 
Dus vroeg de barvrijwilliger: ‘Vanwaar 
ineens dit aanbod?’ Toen zei Bilal: ‘Als 
we iets goeds kunnen doen, mogen we 
dat aan de jongerenwerker laten zien 
en dan krijgen we een eigen activiteit!’ 
Het leek ons een voorbeeld van de 
stelregel ‘positief gedrag belonen’. 
Dus begonnen we aarzelend mee te 
denken. We kwamen toen op een idee: 
het pleintje achter het buurthuis had 
nogal wat onkruid en bladeren. Dit 
moest nodig schoongemaakt worden. 

Als Bilal dat nou eens een keertje 
met zijn groep zou komen doen? Hij 
vond het een goed idee. Hij zou gaan 
overleggen en ons terugbellen.
Na een week hadden we nog niks 
gehoord. We waren het eigenlijk al aan 
het opgeven, toen Bilal ineens weer op 
de stoep stond. Met een groepje van 
vijf vrienden. Of ze meteen aan het 
klusje konden beginnen. Hij overviel 
ons er wel mee, maar de klus uitstellen 
was ook weer onhandig en jammer. 
Dus moesten we het maar proberen en 
halsoverkop bezems en handschoenen 
zoeken. Toen we die hadden, gingen 
de jongens als een speer aan de slag. 
Het was belangrijk voor ze dat we 
foto’s van ze maakten, als bewijs 
van hun inzet. Dus maakten we 
actiefoto’s. Midden op het pleintje, 
dat eerst nog rommelig was en vuil. 
Maar het onkruid werd tussen de 
stenen weggehaald en de bladeren 

geveegd. Zonder te morren. Er was 
een buurman die extra vuilniszakken 
kwam brengen. En een buurvrouw 
die vanaf haar balkon ook nog foto’s 
ging maken. En er kwam nog een 
buurvrouw naar buiten, om te vertellen 
dat ze er zo blij mee was. 
Eén van de jongens zei me tijdens het 
werk: ‘Eigenlijk best leuk om zo nuttig 
bezig te zijn’. Ik heb het onthouden. 
Ik vond het mooi dat hij dat zo beleefd 
had. Het was heel gewoon en toch 
ook bijzonder. Dat vonden de buren 
ook. Die jongens waren goed bezig 
geweest. Zo kun je verrast worden 
door elkaar, ondanks de moeizame 
verhoudingen. Maar we moesten 
ervoor openstaan. Die ontvankelijkheid  
wil ik proberen altijd vast te houden. 

Heb het goed, en beste groet, Titus 
Schlatmann, Pastoraal werker Stichting 
Buurtpastoraat Utrecht.
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- Door Werend Griffioen -

Ton Huitink (57): 
‘Vanaf 1993 voerden we elke twee 
maanden een gesprek. Ik werkte 
toen bij de politie. Toen ik erover 
dacht om priester te worden, 
kwamen allerlei vragen op me af. 
“Is dit mijn weg?’ en “Ben ik het wel 
waardig?’  Want ik heb ook zo mijn 
onhebbelijkheden. Theo heeft me 
geïnspireerd. Terugkijkend denk ik dat 
zijn trouw aan mij eruit springt. Theo 
was niet zo’n figuur die zegt: “Zus 
moet je doen, zo moet je denken”. 
Hij luisterde vooral. Hij gaf mij de 
ruimte om zelf mijn overwegingen te 
maken.
Ik heb altijd moeite gehad met 
gehoorzaamheid. Maar in het licht 
van het evangelie probeer ik een 
dienende rol te vervullen. Maar dat 
betekent nog niet dat ik dat doe 
volgens een wettische slaafsheid. Ik 
wil er op de eerste plaats voor mijn 
parochianen zijn, maar ik moet ook 
besturen. Soms schuurt dat.
Theo’s mentoraat voelde als heel 
nabij. Dat neem ik mee als herder van 
de grote-stadsparochie. Nabijheid is 
in het pastoraat zo belangrijk.‘ 

Theo de Wit (81):
‘Ton is nu mijn pastoor. Hoe kan het 
verkeren! In Maarssenbroek was Ton  
betrokken bij het jongerenkoor. Toen 
hij kenbaar maakte dat hij zijn oude 

droom om priester te worden weer 
wilde oppakken, hebben we elkaar 
intensiever leren kennen. Hij  vroeg 
me als zijn mentor.
Ik bewonder Ton om zijn 
doorzettingsvermogen en trouw aan 
zijn ideaal om als celibatair priester 
in ons bisdom  te werken. Dat vergt 
veel. Dat vraagt om een groot 
geloof. Ik zag dat Ton een stevig 
ideaal had. Zoals ik dat ook ooit bij 
mezelf had ontdekt. Dan is het fijn om 
zo iemand te begeleiden. 
Ik heb Ton leren kennen  als een 
man, die niet over één nacht ijs 
gaat. Rustig onderzoekt hij de 

dingen; hij overweegt alles op zijn 
plussen en minnen, durft risico’s te 
nemen.  Hij staat open voor kritische 
kanttekeningen. Ik vind het bijzonder 
dat hij zichzelf blijkt te kunnen 
corrigeren.
Nu hij leider en inspirator is van een 
mega-parochie, zal het zijn grote 
kunst zijn niet verstrikt te raken in 
organisatie en management. Ik 
weet  nog uit mijn periode als deken 
van Utrecht, hoe moeilijk dat is. Het 
belangrijkste is dat hij vooral een 
nabije herder is en inspirator en dat 
hij zorg draagt voor een goede geest 
binnen en buiten de parochie.’

Leerling en meester
Een ontroerend moment. Aan het einde van zijn installatieviering in de Catharinakathedraal 
als pastoor van Utrecht  (zie pag. 7) dankte Ton Huitink (links op de foto)  zijn oude leermeester 
Theo de Wit. Deze was pastoor in Maarssenbroek waar Ton parochiaan was.  Theo begeleidde 
hem in zijn oriëntatie op het priesterschap.  Gedurende tien jaar voerden de twee gesprekken 
hierover.

Leerling en meester, Ton Huitink kreeg zijn vorming als priesterstudent van Theo de Wit, 
oud-deken van Utrecht.
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Katholiek onderwijs in India is 
mogelijk door uw hulp.

Wilt u ons helpen?
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Rooster zondagsvieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 21 december 2015 1)

WEEK- en ZATERDAGVIERINGEN: 
Eucharistievieringen: Rafael do. 9.30 | za. 19.00 |  andere dagen: zie Ludgerus Actueel  |  Vesper: wo. 19.00 Antonius | 
Oecumenische Adventsvespers: wo. 2, 9, 16 en 23 dec. 19.00 Dominicus 
1e Vrijdagviering: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.00 ; Jacobus 10.30 | Morgengebed Nicolaas-Monica 9.45  1 x per maand 
(raadpleeg Ludgerus Actueel) | Vieringen Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30 2e,4e en 5e zondag  

1) NB update 13-10-2015; tussentijdse wijzigingen voorbehouden; 
Raadpleeg op  www.sintludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende week of bel centraal secretariaat 030 – 244 13 19 
voor actuele informatie.

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

Zo. 8 nov. Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering Euch. viering  Woord/comm. Euch. viering 
Zo. 15 nov.  Woord/comm. Euch. viering Woord/comm. Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering 
Zo. 22 nov.  Euch. viering Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering  Woord/comm. Euch. viering
Zo. 29 nov.   1e  ? Woord/comm.  Woord/comm.  ? ? Euch. viering 
advent
Zo. 6 dec.    2e  Woord/comm. Woord/comm.  ? Woord/comm. Woord/comm. Euch. viering
Zo. 13 dec.  3e Woord/comm. Woord/comm. ? Euch. viering  Woord/comm.  Euch. viering 
Zo. 20 dec.  4e  Byzant. viering Woord/comm.  ? ? Euch. viering  Euch. viering 
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Elke dag worden we geconfronteerd 
met berichten over vluchtelingen 
die in Europa hun heil zoeken. Ook 
in Utrecht woont een aanzienlijk 
aantal mensen dat van de overheid 
toestemming heeft gekregen zich in 
Nederland te vestigen. Deze mensen 
krijgen te verstaan dat integratie in 
de samenleving van levensbelang 
is. Voor een geslaagde inburgering 
is kennis van de Nederlandse taal 
onontbeerlijk; hoe beter iemand de 
taal spreekt, hoe groter de kans op 
slagen bij het opbouwen van een 
nieuw bestaan. In Utrecht wordt 
aan vluchtelingen op verschillende 
manieren, afhankelijk van de leeftijd, 
de Nederlandse taal geleerd. Voor 
kinderen in de basisschoolleeftijd 
is er de Taalschool Het Mozaïek. 
Kinderen uit het buitenland worden 
er voorbereid op meedoen in de 
Nederlandse basisscholen. Op de 
Taalschool zitten kinderen van 30 
tot 40 nationaliteiten. Ze zijn om 
totaal verschillende redenen naar 
Nederland gekomen: als vluchteling, 
voor een gezinshereniging of als 
adoptiekinderen. Voor de meesten 
geldt dat ze plotseling uit hun 
vertrouwde omgeving zijn gerukt en 
overgeplaatst naar Nederland, wat 
vaak voor psychische problemen 
zorgt. De school probeert daar 
rekening mee te houden door 
bijzondere begeleiding met 
onder meer een speltherapeut 
en een heldere structuur van het 
programma, die het gevoel van 
veiligheid vergroot.
De ervaring van de Taalschool met 

kinderen  is dat degenen die hun 
“thuistaal” onderhouden sneller de 
Nederlandse (vreemde) taal leren. 
Om de kinderen een kans te geven 
hun “thuistaal” te gebruiken, wil de 
school de bibliotheek met boeken 
in de “thuistalen” uitbreiden met 
prentenboeken en voorleesboeken. 
De school zoekt steun voor de 
aanschaf van gemiddeld 6 boeken 
per taal (35) en bergruimte; in totaal 
7000 euro.
Voor jongeren in middelbare 
schoolleeftijd bieden in Utrecht de 
Internationale Schakelklassen (ISK) 
een toegang tot de samenleving. 
Op dit moment zijn ongeveer 300 
jongeren in de ISK, voor kennismaking 
met de Nederlandse taal en cultuur. 
Afhankelijk van hun capaciteiten 
zijn jongeren één tot drie  jaar in dit 
traject, waarna de overstap naar 
een Nederlandse school kan worden 
gemaakt. Voor de meesten is de 
overstap naar een gewone school 
niet eenvoudig, omdat ze in een 
totaal vreemde wereld opnieuw 
moeten beginnen. 
Voor 50 alleenstaande, minderjarige 
jongens, die in het AZC Utrecht (Oog 
in Al) wachten op een uitspraak 
van de Nederlandse overheid,  is in 
september in Lombok een nieuwe 
school van ISK geopend. Voor deze 
jongeren is sport belangrijk; ISK is 
daarom voor de nieuwe school op 
zoek naar een voetbalkooi, waar 
de jongens zich kunnen uitleven. De 
aanschaf wordt begroot op 5000 
euro.
Bij de opening van de Noodopvang 

voor vluchtelingen in het 
Beatrixgebouw van de Jaarbeurs  
heeft de Stichting Taal Doet 
Meer (voorheen Stichting Kerken 
en Buitenlanders) eenvoudige 
woordenlijsten gemaakt voor 
de eerste communicatie met 
Nederlanders. Taal Doet Meer 
ondersteunt de Taalschool en ISK en 
biedt via het project “School is cool” 
ook ondersteuning aan leerlingen 
(uit een vreemde taal) elders in het 
Utrechtse onderwijs.
Voor volwassenen zijn er i.s.m. de 
Gemeente Utrecht taallessen in de 
bibliotheek.
Met de groei van de 
vluchtelingenstroom van het 
afgelopen jaar wordt het beroep 
op de diensten van Taal Doet 
Meer groter: meer vraag naar 
lespakketten, taallessen en 
taalcoaches. De toename van de 
kosten wordt geschat op 5000,- tot 
6000 euro
Gezien de opbrengst van de 
adventsacties in de afgelopen 
jaren moet het mogelijk zijn 
dat de Ludgerus-, Martinus-, 
en Salavatorparochie samen 
zorgen voor de realisering van  
bovenbeschreven projecten. In 
de adventstijd zal regelmatig in 
de vieringen aan het taalproject 
aandacht worden gegeven en er zal 
gecollecteerd worden. Daarnaast 
is uw gift van harte welkom op 
Bankrekening: NL66RABO0176 9931 
18 t.n.v. R.K. Parochie St Ludgerus 
o.v.v. Adventsactie 2015.

G.J. Westerveld, pastoraal werker.

Adventsactie:
Taalonderwijs aan 
vluchtelingen

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

Eerste H. Communie 2016

Evenals vorig wordt de eerste communie in twee 
trajecten voorbereid: in de Antonius/Dominicus 
(coördinator Ank Rinzema) en in de overige kerken 
(coördinator pastor Koos Smits). De gezamenlijke 
viering zal plaatsvinden op zondag 10 april 2016. 
* In de Antoniuskerk/Dominicuskerk wordt het 
project ”Brood voor onderweg” gevolgd, met de 
verhalen van Mozes en het Joodse volk, Pasen en 
Jezus. Ouders werken mee aan de vormgeving en 
uitvoering. De bijeenkomsten zijn vrijdagmiddag om 
15.30 uur in de pastorie, te beginnen op 8 januari. 
De eerste ouderavond is donderdag 7  januari om 
20.00 uur. Over de andere data krijgt u nog bericht. 
Vooraf worden er met de communiegroep wel nog 
twee bijeenkomsten georganiseerd op weg naar 
Kerst. Die zijn op vrijdag 27 november en vrijdag 11 
december. 
Als u uw kind wilt opgeven voor de communie kan 
dat  telefonisch van 9.00-12.00 uur op 2935245 of 
per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl 
* In de Jacobus-, Nicolaas-Monica-, Joseph- en 
Rafaelkerk wordt met de voorbereiding van dit 

traject voor de Kerstmis gestart. Ouders kunnen hun 
kinderen opgeven bij het centraal secretariaat: tel 
030 – 244 13 19 (ma tm do 9-16 uur) of per mail : 
secretariaat@sintludgerus.nl. Data worden zo 
spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Kerst- en Te Deum Viering 
Op 24 december is er in de Josephkerk de 
traditionele Herdertjesviering en een Kerstviering 
om 20.00 uur. Pastoor Huitink gaat zélf voor in de 
Te Deum-viering op 27 december en daar zijn wij 
uiteraard zeer door vereerd. Een Te Deum-viering 
is een lofviering om te danken, in ons geval, voor 
meer dan een eeuw lang Eucharistie te hebben 
mogen vieren in de Josephkerk. De evangelielezing 
van die dag is het verhaal van de twaalfjarige 
Jezus in de tempel.

St. Maartenfeesten op 11 november
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* Antonius 
Sint Maarten komt te paard naar de Antoniuskerk, 
Kanaalstraat, Utrecht. We horen zijn verhaal en 
gaan dan met onze lampionnen achter hem aan 
door Lombok. Natuurlijk zingen we onderweg Sint 
Maarten-liedjes. En we komen langs de Wijkplaats, 
waar de Voedselbank is; even kijken wat daar 
gebeurt aan geven en delen! Onderweg wordt op 
enkele plekken iets lekkers uitgedeeld. Deelname 
is gratis. Organisatie: Protestantse Wijkgemeente 
West (Wijkplaats), de Antoniuskerk en de 
Voedselbank. 
* Dominicus
De traditionele lampionnenoptocht door Oog in Al 
begint om 19.00 uur op het Herderplein en eindigt 
in de Dominicuskerk. Onderweg halen kinderen 
houdbare producten op voor de voedselbank en 
leveren die in bij de kerk. Deze hele week staat in 
de Mariakapel een mand klaar waar producten in 
gelegd kunnen worden, open op werkdagen 9.00-
12.00 uur. Inleveren kan ook bij Albert Heijn aan de 
Händelstraat en de BSO Oog in Al.

VERDIEPING

Evangelii Gaudium 
Woensdag 11 november Jacobuskerk: Laatste 
avond van serie van 3 avonden over Evangelii 
Gaudium (De Vreugde van het Evangelie). 
Aanvang 20 uur. Informatie: tel. 030 2442201 en 
mail@rkzuilen.nl.

Jongerenbijeenkomst in Dominicus
Jongeren (11-14 jaar) aan het eind van de lagere 
en het begin van de middelbare school staan 
op een scharniermoment in hun leven. We willen 
met  activiteiten, spel en discussie op zoek naar 
geloof en belangrijke elementen in het leven 
en in de maatschappij. Er zijn zes bijeenkomsten 
waarin we onder andere met mensen praten die 
betrokken zijn bij de voedselbank, asielzoekers 
en daklozenopvang. Welke rol speelt het geloof 
in hun leven? En we gaan zelf ook wat doen, 
bijvoorbeeld helpen op 11 november als er voor 
de voedselbank in onze kerk wordt ingezameld. 
Deze bijeenkomsten kunnen een opmaat zijn naar 
het vormsel dat in het voorjaar stadsbreed wordt 
voorbereid. De bijeenkomsten vinden plaats in de 
pastorie van de Dominicus. Voor meer informatie 
en opgave: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. 

tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). Data: 
vrijdag 6 november, woensdag 11 november, 
vrijdag  4 december, vrijdag  4 maart, zondag  20 
maart, vrijdag 1 april.  

Tienergroep
Op vrijdag 26 september is een tienergroep 
gestart met oud-vormelingen van 2014 en 2015 
uit de parochies van Gerardus Majella, Salvator 
en Ludgerus. Elke vierde vrijdag van de maand is 
er samenkomst met activiteiten en gezelligheid, 
maar ook met verdieping in het katholieke 
geloof. Nina Mertens (jongerenpastor bisdom 
Breda, woonachtig in Utrecht) leidt de groep. Zij 
schrijft: “Zo willen we op ontspannen manier, met 
leeftijdsgenoten, ontdekken wie God voor jou 
is en wat het geloof voor jou inhoudt. Dit gaan 
we natuurlijk ook omzetten in goede werken.” 
Volgende data zijn: 23 okt. en 27 nov. (19.00 - 21.00 
uur) in de pastorie van de Gerardus Majellakerk 
(Vleutenseweg 517). Informatie bij pastor Koos 
Smits p.ksmits@hetnet.nl. 

Begeleide meditatie

Dominicuskerk donderdag 12 november, 
20.00-21.30 uur: Begeleide meditatie ‘Venster 
naar het licht’. Met behulp van verschillende 
meditatievormen vanuit de christelijke traditie stel 
je je open en heb je aandacht voor wat in jou 
leeft en oefen je in ontvankelijkheid voor wat zich 
aandient. Iedereen met enige meditatie-ervaring is 
welkom. Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 
1 Vervolgdatum: 10/12  Kosten losse avond: €15,– 
Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl

Alphacursus 2014 
Weer eens opnieuw beginnen. Dat kan in 
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de (wereldwijde) Alpha-Cursus, waar de 
fundamentele werkelijkheden van het Evangelie 
worden uitgelegd en besproken: Jezus, kruis, 
geloof, Bijbel, zonde, Geest, gebed, kerk, missie. 
De broeders van de Gerardus Majellaparochie 
houden dit in het Thomas à Kempis Leerhuis, 
Broerestraat 12. Elke avond begint met een maaltijd 
om 18.30 uur. De cursus begint op 17 september, 
maar Ludgerusparochianen mogen zich ook later 
aanmelden (ignaz.maria@stjan.org).

Dominicusleesgroep
Dinsdag 1 december, 20.00 uur-21.30 uur: De 
Dominicusleesgroep is net begonnen aan een 
serie artikelen van prof.dr. Jozef Wissink over de 
‘Twaalf artikelen van het geloof’, verschenen in 
Liturgiekatern 1 (2013) en 2 (2015). U kunt nog 
meelezen en meepraten: iedere eerste dinsdag 
van de maand in de Dominicuskapel. Kosten: €4,–  
voor de tekst bundeltjes.

Oecumene Overvecht 
Al na de eerste gezamenlijke Pinksterviering buiten 
in het park bij de Watertoren is er een goed contact 
gegroeid tussen de kerken van Overvecht. Dat zijn 
de RK Rafaelkerk, het PKN-Johannescentrum, het 
Leger des Heils, de Evangelische Broedergemeente, 
de Vrije Evangeliegemeente, de Nazarenenkerk 
“Living Tree” met een bijzondere positie van de 
plaatselijke buurtkerk van jonge christenen. Er wordt 
gedacht en gewerkt aan een gemeenschappelijke 
alpha-cursus, vakantie-bijbelweek voor kinderen, 
levende kerststal en een gebedsweek voor de 
eenheid.

‘Rumoer van het nieuwe’ 

Op zaterdag 7 november begint wereldwijd het 
jubileumjaar van 800 jaar Orde van de Predikers, 
beter bekend als de dominicanen. In Nederland 
organiseert de Dominicaanse Lekengemeenschap 
Nederland (DLN) op die dag een feestelijke 
conferentie in Utrecht onder de titel ‘Rumoer van 
het nieuwe’, om vooruit te kijken naar de kerk van 
de komende acht eeuwen. Met bijdragen van Erik 

Borgman en Jozef Wissink. Er is veel ruimte voor 
discussie en ontmoeting. De conferentie begint 
om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en wordt om 
15.20 uur besloten met een vesperviering.
Voor meer informatie: 
www.dominicuskerkutrecht.nl 

Herdenking Kristallnacht 
In een sobere wake in de Lutherse Kerk aan de 
Hamburgerstraat willen we een moment stilstaan 
bij wat terecht  “de catastrofe voor de catastrofe” 
wordt genoemd. Datum: zondag 8 november. 
Aanvang : 19.30 uur.

Klimaatconferentie 

Van 30 november tot 11 december vindt in Parijs de 
21e klimaatconferentie van de Verenigde Naties 
plaats. Op deze bijeenkomst moet een verdrag 
getekend worden als vervolg op de afspraken die 
in 1997 in Kyoto (Japan) zijn gemaakt. In aanloop 
naar deze belangrijke bijeenkomst zijn kerken uit 
heel Europa  bezig met de thematiek en drukken 
zij hun zorg uit over de klimaatverandering, 
maar ook hun hoop op goede afspraken. Zij 
zijn begonnen aan een pelgrimage – een tocht 
waarbij  gebaande wegen worden verlaten  en 
nieuwe wegen worden gezocht in het doen en 
denken over milieu en de aarde. Paus Franciscus 
heeft dit najaar in zijn toespraak tot de Verenigde 
Naties nog eens gewezen op de verbinding van 
de mens en het milieu dat in zichzelf waarde heeft. 
Gods schepping mogen  wij niet  misbruiken in het 
streven naar meer macht en welvaart.
In Nederland proberen de  kerken met de 
Klimaatloop, een serie wandelingen in het 
najaar, de thematiek aan de orde te stellen. In 
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LudgerusActueel is daarvoor regelmatig aandacht 
gevraagd evenals voor Klimaatloop in Utrecht, op 
24 oktober j.l.  
Voor de laatste etappe, in Zuid-Limburg op 14 en 
15 november en de slotmanifestatie in Den Haag 
(op 19 november )kan men zich nog steeds melden 
(via www.klimaatloop.nl).
Ook zal in de tijd tot de conferentie in Parijs in 
LudgerusActueel  nog wekelijks worden geciteerd  
uit de encycliek van paus Franciscus over de 
zorg voor het gemeenschappelijk huis, de aarde 
waarop wij wonen.

Joods leerhuis
Op maandag 16 november wordt in het Leerhuis 
van de Majellakerk (ingang Broerestraat) verteld 
over joodse feesten in de synagoge en in huis. 
Mevrouw Tirtzah Middleton, lid van Liberaal Joodse 
Gemeente in Utrecht leidt de avond; 
aanvang 20 .00 uur.

CULTUUR

Koormuziek in de Dominicuskerk
* Op zaterdag 28 november, om 20.00 uur: concert 
van kamerkoor Decamerone. 
* Op zondag 13 december, 14.00 uur-15.15 
uur: Kerstconcert, met diverse korte optredens. 

Iedereen is welkom om te luisteren en mee te 
zingen met de klassiekers. Na afloop is er glühwein 
en kerstbrood. 

Kinderkoor voor Kerst in de Jacobuskerk
Na de herfstvakantie beginnen we in de 
Jacobuskerk met een koor voor de gezinskerstviering 
op Kerstavond. Zing je mee? We oefenen op 
maandagmiddag. Geef je snel op bij de Jacobus, 
030 2442201!

Verborgen schatten
Op zaterdag 19 september is een serie van zes 
concerten in de Joseph begonnen onder de titel De 
Verborgen Schoonheid van de Joseph. ’s Middags 
was de mogelijkheid een Gilde-wandeling door de 
(van oorsprong) katholieke wijken rond de Joseph 
te lopen. Daarna het concert met een meditatie 
over die verborgen schoonheid, waarvan we 
hopen dat die behouden mag blijven. Allereerst 
gaat het dan om het gebouw, met name ook 
de prachtige glas 
in lood-ramen 
van de familie 
Mengelberg. 
Het ensemble 
Chouette o.l.v. 
Elodie Schudde-
boom opende de 
concertserie met 
muziek van onder 
andere William 
Byrd, Henri Purcell, 
André Campra en 
Giuseppe Pitoni.

Het Joseph raam 
in de zijbeuk van de Joseph

Beroemd Utrechts Psalter een maand te 
zien 
In Museum Catharijneconvent is van 21 oktober 
tot en met 22 november het Utrechts Psalter 
te zien, de belangrijkste cultuurschat van de 
Utrechtse universiteitsbibliotheek. Onlangs werd 
dit psalmenboek uit de 9e eeuw toegevoegd aan 
de Memory of the World Register van UNESCO. 
Daarmee behoort het naast onder andere het 
Dagboek van Anne Frank en de Archieven van de 
VOC tot het belangrijkste erf-goed in de wereld.
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Het Utrechts Psalter 
bevat 150 psalmen 
en 16 liederen die 
op een voor die 
tijd revolutionaire 
manier zijn 
geïllustreerd. Via

Engeland is het Psalter uiteindelijk in Utrecht 
terecht gekomen. In 1716 is het geschonken aan 
de bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Het 
handschrift leest als een stripverhaal; de tekening 
beelden delen van de beschreven psalmteksten 
uit. De tekeningen doen soms denken aan 
het werk van Jeroen Bosch en de stijl en de 
afbeeldingen worden nog eeuwen lang in Frankrijk 
en Engeland geïmiteerd. Het boek was dus een 
echte trendsetter.

DIVERS

Spullen voor de minimarkt
Op 31 december is de 
traditionele minimarkt met 
oliebollen in de Rafaelkerk. 
Daarvoor zoeken we 
leuke, kleine spulletjes, 
geen meubels en kleding.   
Heeft u nog wat liggen en 
wilt u dit kwijt dan kunt u 
het in december inleveren 
bij de kerk, bij voorkeur op 
dinsdag of vrijdag.  Kunt u het niet brengen, neem 
dan contact op, dan kunnen we het ook ophalen 
(tel. 2611252).

Vrijwilligers gevraagd
In verpleeghuis Rosendael in Overvecht-Noord 
is een groot tekort ontstaan aan vrijwilligers, die 
bewoners op zondagochtend naar de kerkdienst 
in het huis kunnen brengen en weer terug. Door dit 
is het aantal kerkdiensten in april al terug gebracht 
van wekelijks naar óm de week. Het tekort aan 
vrijwilligers is echter zo groot, dat wij vrezen dat het 
aantal kerkdiensten nog verder terug gebracht 
zal moeten worden. Daarom zijn wij dringend op 
zoek naar mensen die ons één keer per 2, 4, 6 óf 
8 weken een zondagochtend kunnen komen 
helpen. De vieringen omvatten elke eerste zondag 
van de maand een eucharistieviering, en elke 
derde en vijfde zondag een oecumenische viering. 

Vrijwilligers dienen 
van 10.15 tot 12 
uur beschikbaar 
te zijn (de viering 
zelf duurt van 10.45 
uur tot 11.30 uur). 
Aansluitend is er 
de mogelijkheid 
om met de voorganger en de andere vrijwilligers 
een kopje koffie te drinken en na te praten. Wij 
nodigen eenieder die interesse heeft van harte 
uit om een keer te komen kijken. Neemt u voor 
vragen of informatie contact op met de geestelijk 
verzorgers van Rosendael: Janine Gijzel (maandag 
en donderdag: 06 1132 3874; j.gijzel@careyn.nl) of 
Agnes Oldenziel (dinsdag, woensdag en vrijdag: 
06 5570 7762; a.oldenziel@careyn.nl).

Opbrengst Vastenaktie 

Na succesvolle acties op de Dominicusschool, is 
het Vastenaktie project Groeischool Gambia tot 
een einde gekomen. 
Deze opbrengen samen met de opbrengsten van 
de snuffelmarkt in de Dominicuskerk, de collectes 
en giften van parochianen uit de Ludgerus is de 
totaal opbrengst uitgekomen op een bedrag van 
€ 12.099,32. Méér dan we hadden begroot en 
daarmee opnieuw een record. 
Cordaid Vastenactie heeft inmiddels toegezegd 
daar een bedrag van € 5.300,68 bovenop te geven 
en alles over te maken aan de Stichting LEF van het 
project Groeischool Gambia. 
Wij willen iedereen die heeft bijgedragen van harte 
bedanken, namens de stichting LEF en de kinderen 
in Gambia.

Contactmiddag 
Dominicuskerk, donderdag 19 november. In een 
ontspannen en gezellige sfeer is er alle gelegenheid 
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voor ontmoeting, gesprek en spel - o.a. scrabble, 
rummykub, sjoelen, dammen, schaken - voor alle 
“ouderen” van 55+ in Utrecht West. Van 14:30 tot 
16:30 uur. Info: Mieke Pijper, tel: 030 2945721; email: 
erikmieke@zonnet.nl

TERUGBLIK

Rafaelfeest  
Op vrijdagavond 25 september werd het 
jaarlijkse Rafaelfeest gevierd. De Eucharistie werd 
opgeluisterd door 5 priesters en diaken Lex Janssen. 
Vrijwilligers hadden de ontmoetingsruimte feestelijk 
opgetuigd en voor veel lekkernijen gezorgd. Er 
werd gepraat en gezongen. De paaskaars van 
2013 (want 2014 staat in de kapel en 2015 in de 
kerk) werd verloot. Muzikale en literaire bijdragen 
werden door parochianen geleverd. Nol van Beek 
zorgde voor swingende en muzikale sfeer. Mooi, 
dat ook de Poolse gemeenschap aanwezig was. 

Ki Tov
De Taizé Jongeren-
gemeenschap Ki Tov was op 
27 september op bezoek in 
de Rafaelkerk. De naam Ki 
Tov (“wat is goed?”) verwijst 
naar God, die zag dat alles 
wat Hij schiep goed was. De 
jonge mensen, studenten 
en afgestudeerden, 
wonen in het voormalige broederhuis naast de 
St. Jozefkerk. Tijdens het dagelijks ochtend- en 
avondgebed zingen zij Taizé-refreinen. 

Vredesviering 
Op zondag 27 september vond in de Jacobuskerk 

de oecumenische viering t.g.v. de Vredesweek 
plaats. Deze vieringen vormen een jaarlijks 
terugkerende traditie en worden afwisselend in 
de Bethelkerk en de Jacobuskerk gehouden. 
Voorgangers in de dienst waren ds Tineke Zijlstra 
van de Bethelkerk en Bernadette van Dijk. Ds 
Zijlstra hield een indrukwekkende preek waarin ze 
opriep om niet alleen binnen de grenzen van het 
eigen instituut of de eigen “club” te denken, maar 
mensen van buiten met een open blik tegemoet te 
treden. Muzikale medewerking werd verleend door 
het Drieslagkoor. 

PERSONALIA

Trouwe koorleden 
Cantate Domi-
no, Zingt voor 
de Heer. De 
naam van het 
koor van de 
J o s e p h k e r k . 
Zingen doen 
“we” al 115 
jaar. Het koor  is 
opgericht op 2 
augustus 1900, 
één jaar voor 
de inwijding van 
de kerk zelf. Zolang zingen wij, als tegenwoordige 
leden, natuurlijk niet. Hoewel, één van onze 
zangers al over de helft is. Cees Severijn viert op 22 
november het feit dat hij 60 jaar lid is van Cantate 
Domino. Niet zo lang, maar toch een hele tijd, zijn 
Henny Bloem en Frans Kremer lid, namelijk 40 jaar. 
Natuurlijk moeten de jubilarissen in het zonnetje 
gezet worden en dat doen we op 22 november 
2015 met een feestelijk gezongen eucharistieviering 
om 9.30 uur in de Josephkerk.

Rectificatie
Leuk dat jullie mijn artikel over de kerkennacht 
hebben geplaatst in Ludgerus Magazine nr. 20. 
Alleen een beetje jammer dat dit onder een 
andere naam is gedaan dan de mijne: Eric Nijst

  

23



Wolter Heukelslaan 50, 3581ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl

Iemand 
verliezen 
is al erg 
genoeg

Wolter Heukelslaan 50, 3581ST Utrecht. 030 - 251 09 82.
www.agterberg.nl

Iemand 
verliezen 
is al erg 
genoeg


