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

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

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

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

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

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

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

Over aanlevering van kopij voor het volgende nummer wordt u 
nader geïnformeerd.

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, René Grotenhuis, 
Heleen Heidinga, Lex Janssen, Fons Mathot, Yosé Höhne 
Sparborth, Jeroen Kwaaitaal, Adeline Riesselmann, Koos 
Smits, Charles Vrencken, Gerrit Jan Westerveld
Traffic:  Nol van Beek
Vormgeving:  Michel Dankers
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 | jacobuskerk@sintludgerus.nl

St. Josephkerk
Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht; 030 – 271 93 93 (B.g.g.: centraal secretariaat: 030 – 244 13 19) | 
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

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 ,
Hoop en vertrouwen

De  krant meldt ons dat Nederland na de voltooiing van een dijk in Zeeland 
“superstormbestendig” is. Het gevaar op een overstroming is teruggebracht tot 
een kans van eens per tienduizend jaar. Maar die verbeterde waterkering blijkt 
niet afdoende tegen een wijdverspreid gevoel van onbehagen in de samenleving 
achter de dijken. Ik hoor van mensen dat ze zich bezorgd maken over de 
veranderingen die zich in rap tempo voltrekken. Het systeem van sociale zekerheid 
waarop we konden rekenen, laat hen in de steek. Iedereen moet langer werken tot 
zijn of haar pensioenleeftijd en voorzieningen worden kariger. De overheid spreekt 
over een participatiesamenleving waarin alle burgers hun verantwoordelijkheid nemen. 

Menigeen voelt zich vooral gecontroleerd en afgerekend op zijn of haar prestatie. Wie niet aan de norm 
voldoet, valt af en telt niet meer mee. We idealiseren het verleden. “Toen was alles beter, iedereen telde mee 
en je kreeg ook nog waardering”. Een  gevoel van miskenning en uitsluiting wordt door steeds meer mensen 
gedeeld. Onzekerheid en angst, met de groeiende behoefte om alles te beheersen, lijken de plaats in te gaan 
nemen van hoop en vertrouwen.

Wij lijken te verkeren in de wereld waarin zich het evangelieverhaal van de kerstnacht afspeelt. Lucas vertelt 
over de Romeinse keizer die als een godheid de hele wereld bestuurt en de lasten bij de gewone mensen legt. 
Jozef maakt, om aan de staatscontrole te voldoen, een zware reis met zijn hoogzwangere vrouw Maria. Ze 
hebben onderweg de problemen die vreemdelingen heden ten dage ook kennen: niemand wil ze hebben. 
Het gevolg is dat hun kind bij het vee wordt geboren. De mensen die bij het vee horen, herders, zijn ook het 
kraambezoek. Geen vrolijk verhaal.

Uit de manier waarop Lucas schrijft, wordt duidelijk dat de herders in Bethlehem niet zomaar een kind zien. Een 
engel, een hemelse boodschapper, heeft hen op het spoor van het kind gezet, dat van hen andere mensen 
maakt. Lucas schrijft dat ze enthousiast teruggaan en iedereen vertellen wat ze hebben gezien en gehoord 
(Lucas 2:1-20). Lucas nodigt de lezer van het evangelie uit om het kind uit de stal te blijven volgen. Wie dat doet 
ziet hoe Jezus voor velen die Hem ontmoeten een zegen is. Zieke en gehandicapte mensen, die normaliter over  

het hoofd worden gezien, leven door zijn zorg en aandacht op. Gaandeweg wordt Hij voor 
mensen God in eigen persoon. Bij God is niemand afgeschreven, is de blijde boodschap 
voor hen die de moed hebben verloren.Soms word je op de schouder getikt, zoals de 
herders door de engel, en hoor je tegen je zeggen: ‘wees niet bang, ga eens kijken!’ 

Ik wens ons toe dat het kerstfeest onze hoop op een nieuwe wereld van vrede gaat 
voeden en ons geloof in Gods liefde voor mensen versterkt.
 

Gerrit Jan Westerveld, pastoraal werker



4

Telefoon: 06-29065822 
Mail       : info@pianoplayerutrecht.nl

www.pianoplayerutrecht.nl

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

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

muzikaal verantwoorde achtergrondmuziek

Scan deze QR code
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- Door Koos Smits, priester -

Oud en Nieuw Rome
Imposant, Rome, stad van ruim 2½ 
millennium en 3 miljoen inwoners, een 
stad met twee gezich-
ten. Het Romeinse Rijk, 
dat de Pax Romana 
oplegde aan vele vol-
keren rond de Middel-
landse Zee, maar na 
11 eeuwen ten  gronde 
ging. En de Rooms-Ka-
tholieke Kerk, die onder 
leiding van 266 heilige, 
evangelische, heers-
zuchtige, barmhartige, 
geniale en eigenwijze 
pausen al 20 eeuwen 
de Blijde Boodschap 
van Jezus over de hele wereld ver-
spreidt. Rome en Evangelie: de twee 
zuilen van Europa.

Ontmoeting met 
“Vader” Franciscus
Dinsdag was dé dag. Na een bid-
dende processie over de Via della 
Conciliazione en een helaas nood-
zakelijke veiligheidscontrole vierden 
wij met praktisch alle Nederlandse 
(hulp)bisschoppen de Heilige Mis, 
opgeluisterd door een sprankelend 
gelegenheidskoor. Na afloop kwam 
de paus simpel wandelend binnen. 

Juist toen hij zijn toespraak begon, 
werd een kindje bij hem gebracht 
met een bosje gele tulpen. De paus 
zag het kind net zo vertederd aan, 
als God naar onze wereld kijkt. 

Hand en Woord van de Paus
Toen verklaarde de paus, hoe Jezus 
het gezicht van Gods barmhartig-
heid is voor heel de wereld. Daarop 
draaide hij zich om en kwam de hand 
schudden van alle bisschoppen en 
van de priesters die op de eerste rij 
stonden. Laat ik daar staan! En laat 
de foto van mijn handdruk verschij-
nen in de woensdagse Metrokrant! 
Belangrijk echter is wat de paus zei 
tot mij en tot allen: “Bidt voor mij!” De 
dag erna bij de algemene audiëntie 
op het Sint Pietersplein schudde de 
paus nog meer handen en  zei tot 

nog meer mensen: “Verdraag je las-
tige medemens, in Jezus’ Naam!”  

Viering van Barmhartigheid
Natuurlijk waren de twee grote 

pelgrimswandelingen 
langs imponerende 
kerken en historische  
pleinen fascinerend. 
Maar het meest in-
drukwekkend was wel 
de Viering van Barm-
hartigheid in de Santa 
Maria di Trastevere, 
een kerk met zulke 
mooie mozaïeken en 
zulke diaconale uit-
straling, dankzij de RK 
beweging San Egidio, 
die zich uit liefde voor 

Jezus inzet voor armen, vrede en 
milieu. Een speciaal overgevlogen 
Brabants jongerenkoor zong medi-
tatieve liederen. Jezus werd aan-
beden in het Heilig Sacrament. 
Mensen gingen te biecht. En na 
afloop een lekker hapje en drank-
je in één van de gezellige restau-
rantjes. 

Opdracht 
Bidden wij voor paus, Kerk en wereld. 
En mogen wij zelf, naar Jezus’ voor-
beeld, het gezicht van de Barmhar-
tige Vader zijn in de wereld.

Bedevaart naar Rome
Heilig Jaar – Nederlandse Week
Rond 1660 liet paus Alexander VII architect Bernini twee grote colonnades om het Sint Pietersplein  
bouwen, ter verwelkoming van alle pelgrims van het Heilig Jaar 1675. De laatste dinsdag van het 
Jaar van Barmhartigheid 2016 lieten bijna 2000 Nederlandse pelgrims (waarvan 200 uit aartsbisdom 
Utrecht) zich begroeten door die 372 pilaren van de Sint Pieter en de 2 handen van paus Franciscus. 
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Adventsactie voor bisschop in oorlogstijd
- Door Yosé Höhne Sparborth -

Het adventsproject is alweer 
halverwege. Een maand voor 
aanvang was er plotseling 
schokkend nieuws uit Kirkuk. De 
internationale troepen waren 
de slag om Mosul begonnen, 
en IS poogde af te leiden met 
een stevige aanval in Kirkuk: 
regeringsgebouwen werden 
bestormd. De aanval werd met 
succes afgeslagen, weliswaar 
met doden als gevolg. En juist 
de huizen met studentes die het 
meest veilig waren gekozen, in 
de bescherming van de rege-
ringsgebouwen, werden toen 
door IS-mensen gebruikt om 
zich te verstoppen. Plotseling 

waren daardoor in drie huizen 
een kleine 60 studentes gegij-
zeld. Dankzij mobiele telefoons 
konden zij de buitenwacht 
waarschuwen, en ook instruc-
ties krijgen. Na 24 uur waren al-
len veilig buiten en konden de 
IS-mannen worden overmees-
terd. 

Bisschop Mirkis was vol lof over 
hun discipline en kalmte om het 
geheel goed te laten verlopen. 
Een Nederlandse hulpverlener 
van Dorkas, werkzaam te Do-
huk, was dan weer vol lof over 
de adequate en professionele 
wijze waarop bisschop Mirkis 
met Peshmerga samenwerkte 
om alle studentes er goed uit te krijgen. Ze zijn vervolgens af-

gereisd naar hun families om op 
verhaal te komen. Die families 
leven in vluchtelingenkampen, 
dus dat ‘op verhaal komen’ is 
wel van de betrekkelijkheid van 
dat land Irak. 

Aan bisschop Mirkis wil ik een 
paar woorden meer wijden. 
Hij is dominicaan, Irakees, en 
werkte jarenlang in Bagdad als 
wetenschapper en journalist. 
Indrukwekkend waren zijn on-
middellijke creatieve reacties 
op de veranderende situaties. 
Gedurende de tijd van Saddam 
Hoessein al was hij hoofdredac-
teur van het maandblad Al-Fikr 
Al-Mashini, dat in 2007 door het Mirkis op bezoek in Utrecht, bij de Nicolaas-Monica

De eerste  400 studenten
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Adventsactie voor bisschop in oorlogstijd

Internationaal Katholiek Pers-
agentschap met de Gouden 
Medaille 2007 onderscheiden 
werd, omdat het een referen-
tiekader was voor alle Irakezen, 
ongeacht religie, etniciteit of 
taal. 
Na de val van Saddam Hoes-
sein zette Mirkis de Open Uni-
versiteit Bagdad op, om bij te 
dragen aan dialoog, kennis van 
de religiegeschiedenissen van 
het land en humanistisch on-
derwijs. Toen aanslagen in Bag-
dad verhevigden ging hij digi-
taal, zodra het mogelijk werd 
ging hij bouwen: “Bouwen is in 
Irak pastoraal werk. Het geeft 
de mensen hoop”, aldus Mirkis.
In 2003 verspreidde hij grote 

posters in kerken en moskeeën 
met de VN-tekst van de Rech-
ten van de Mens, gehighlight 
de rechten die Irak ontbeert. Hij 
maakte en verspreidde gebe-
denboeken met gebeden die 
de mensen innerlijk op dialoog 
toerusten, ze gingen als zoete 
broodjes over de toonbank, 
met name ook in moslimwijken. 
In 2014 werd hij tot aartsbis-
schop gewijd, opvolger van bis-
schop Sako die Patriarch werd, 
een van de laatste daden van 
Paus Benedictus. Patriarch Sako 
moest een patriarch vervan-
gen die duidelijk niet meer bij 
machte was met helderheid te 
bestieren. Nauwelijks bisschop 
van Kirkuk/Suleymania,  kreeg 

Mirkis te maken met de enorme 
vluchtelingenstromen, waarop 
zijn gemeenschap antwoordt 
met grote inzet. Goed overleg 
met het stadsbestuur maakt 
veel mogelijk dat onmogelijk 
schijnt.
Het laatste nieuws: inmiddels is 
voor nog ruim 100 studenten-
vluchtelingen onderkomen ge-
vonden om de studie voort te 
zetten!

Mocht u nog niet hebben bijge-
dragen aan de Adventsactie, 
uw giften zijn meer dan welkom 
op de bankrekening van de pa-
rochie St. Ludgerus Utrecht, NL66 
RABO 0176 9931 18 o.v.v. Ad-
ventsactie studenten Kirkuk.

De eerste  400 studenten

Studenten verzamelen zich voor een vrouwenhuis
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De auteur Manon Uphoff, die in 
een groot katholiek gezin in de 
Utrechtse wijk Lombok opgroeide, 
werkt deze uitspraak uit in een 
dicteeverhaaltje van ongeveer 
tien zinnen. Het dictee wordt op 
vrijdag 23 juni 2017 in de Domkerk 
gehouden, tijdens de openings-
avond van Kerkennacht. Deel-
name staat open voor eenieder, 
er zijn 60 wedstrijdplaatsen. Het 
inschrijfgeld bedraagt 15 euro.
Volgens de initiatiefgroep belooft 
het dictee niet alleen een uitda-
ging te worden voor spellingtij-
gers, maar ook 
een gezellige 
avond voor lief-
hebbers van 
taal en cul-
tuur, helemaal 
in de geest 
van Luther. Hij 
hing dan wel 
zijn augustij-
ner monnikspij 
aan de wilgen, 
maar niet zijn 
goede smaak 
op het gebied 

van wijn en culinaire hoogstandjes. 
De winnaar van 2017 gaat naar 
huis met de fraaie bronzen wis-
seltrofee, waarop de 15e eeuwse 
prediker Brugman staat afgebeeld. 
Die is gemaakt door de Utrechtse 
beeldhouwer Linda van Staa. Brug-
man, een rondtrekkende francis-
caanse monnik, hield onder meer 
op het Utrechtse Janskerkhof felle 
preken. Hij trok drommen publiek, 
niet voor niks leeft hij voort in de 
uitdrukking ‘praten als Brugman’. 
De eerste editie van het Groot 
Utrechts Kerkdictee, in 2015, telde 

50 wedstrijddeelnemers en 180 
man publiek. De Utrechtse dichter 
Ruben van Gogh verwerkte toen 
heilige taal uit Bijbel en kerk in een 
werelds verhaal over de Tour de 
France onder de titel ‘De Tocht 
der tochten’. Oud-premier Dries 
van Agt las het dictee voor. De be-
kende tv-journalist Cees Grimber-
gen presenteerde het evenement. 
Vooraf stelde hij de dicteedeelne-
mers op hun gemak. Want per slot 
van rekening is het dictee óók een 
spannende wedstrijd.  Elke deel-
nemer is erop uit om met het min-

ste aantal fouten 
het ereschavotje 
te bestijgen. De or-
ganiserende initia-
tiefgroep is er zeker 
van dat de tweede 
editie van het Groot 
Utrechts Kerkdictee 
net zo leuk wordt als 
in 2015.

Wie mee wil doen 
kan zich nu al aan-
melden op: 
kerkdictee@gmail.com 

Luther in de hoofdrol

Kerkdictee 2017
De kerkhervormer Maarten Luther is de hoofdpersoon in de tweede editie van het Groot 
Utrechts Kerkdictee. Hiermee haakt de initiatiefgroep in op het Lutherjaar 2017, waarmee 
500 jaar reformatie herdacht wordt. Luther staat niet alleen bekend als kerkhervormer, 
maar ook als vroege pleitbezorger van gewetensvrijheid. Zijn uitspraak ‘hier sta ik, ik kan 
niet anders’ kreeg wereldwijd vleugels. 
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- Door Jeroen Kwaaitaal -

Zeggen dat je de kerk een nieuwe 
start wil geven is één, dat ook echt 
van de grond krijgen vraagt wel iets 
van de initiatiefnemers: er moet een 
financier komen, er moet een exploi-
tatie zijn die minimaal quitte draait, 
er moeten vrijwilligers aanhaken 
voor het beheer, voor het culturele, 
sociale en religieuze programma, 
er moet gesproken en onderhan-
deld worden met de gemeente 
vanwege bestemming en ver-
gunningen en met de landelijke 
overheid vanwege de rijksmonu-
mentale status van het gebouw. 
En de eigenaar, het parochie-
bestuur, moet het plan zien zit-
ten en meewerken.

Wat is nu de stand van zaken? 
Begin juli heeft de groep rond 
het Stadsklooster zijn plan inge-
diend bij het parochiebestuur 
met daarin niet alleen de missie 
en de visie van het plan, maar 
ook een financieel plaatje. Het 
parochiebestuur is dit nog aan 
het bestuderen. Er is een maat-
schappelijk ondernemer die wil 
financieren, als er een deugdelij-
ke exploitatie overlegd kan wor-

den.  Sinds de zomer is er een try-out 
fase van start gegaan met activitei-
ten. De bedoeling van de try-out is 
om een idee te krijgen of het Stads-
klooster aanslaat. Er is een website 
(www.stadskloosterutrecht.nl) waar 
deze activiteiten zijn terug te vinden 
en waar ook meer informatie is te 
vinden over de doelstellingen van 
het Stadsklooster.

Het initiatief is landelijk opgepakt 
door het KASKI, het onderzoekscen-

trum voor religie en samenleving van 
de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Het KASKI volgt de godsdienstige 
en levensbeschouwelijke ontwikke-
lingen binnen de samenleving. Het 
ziet het Stadsklooster als een interes-
sante poging tot vernieuwing van 
katholiek leven. De komende drie 
jaar gaat het KASKI daar onderzoek 
naar doen.

Als de Stichting Stadsklooster eige-
naar wordt van de Antoniuskerk, 

dan wordt de kerk aan de ere-
dienst onttrokken. Dat geeft de 
ruimte om in de kerk activiteiten 
te ontplooien die passen binnen 
de doelstellingen van Stadskloos-
ter Utrecht en die een duurzame 
exploitatie van het gebouw mo-
gelijk maken. 

De Antoniusgemeenschap zal  
een afgevaardigde hebben 
in deze stichting. Verder staat 
de stichting formeel los van de 
katholieke kerk. Het katholieke 
gedachtengoed zal echter in 
de missie van het Stadsklooster 
voortleven. 

Jeroen Kwaaitaal, voozitter 
pastoraatsgroep Antoniuskerk / 

Stadsklooster Utrecht

Stadsklooster Utrecht 

Ruimte voor aandacht 
en verbinding

Na de aankondiging dat de Antoniuskerk verkocht zou gaan worden heeft een groep men-
sen uit de Antoniusgemeenschap met bewoners uit de wijk Lombok het initiatief “Stads-
klooster Utrecht” opgepakt. Zij willen de Antoniuskerk behouden voor de wijk en de 
stad.  Niet exclusief als katholieke kerk, maar als levensbeschouwelijk, religieus, cultu-
reel en maatschappelijk centrum van Lombok. Een plek voor aandacht en verbinding. 



- Door Yosé Höhne-Sparborth -

De zusters Teresianas gaven 
me onderdak voor mijn werk 
gedurende vier weken. Zij wa-
ren helder over het NO. “Een 
enorme manipulatie van volks-
emoties”. Hoe dan? “Enkele 
Colombiaanse politici maakten 
mensen bang met leugens, dat 
communisten de macht zouden 
grijpen.” Er waren evangelicale 
kerken die tegen het akkoord 
fulmineerden: “dan zouden ho-
moseksuelen de macht grijpen.” 
De taxichauffeur die me naar 
het klooster bracht meende: 
“Het is wel goed dat er nog 
even verder wordt gesleuteld 
aan dat akkoord. Want de 
FARC is heel rijk; ze moet scha-
devergoeding aan de slachtof-
fers geven. Ik hoop wel dat ze 
in de regering komen, dan gaat 
het hier misschien beter wor-
den.”

Colombia telt 16 miljoen ont-
heemden, kleine boeren door 
drugskartels en grootgrondbe-
zitters verdreven. Ex-president 

Uribe behoort tot die soort. Als 
politiek leider verwierf hij zoveel 
gronden, dat een busroute nu 
2 uur lang langs zijn eigendom-
men rijdt! De ontheemden die 
rond de grote steden krotten 
optrekken en van informele 
handel overleven, worden ge-
controleerd door bendes. 

Ik werkte in de wijk Ciudad Bo-
livar, waar de jongste ‘invasies’ 
zijn: een krottenwijk die binnen 
enkele maanden ontstaat door 
ontheemde nieuwkomers, aan 
de rand van eerdere wijken. De 
mensen leven er zonder publie-
ke diensten als water, licht, vuil 
ophalen. Bogota heeft formeel 
9 miljoen inwoners, feitelijk schat 
men het aantal op 14 miljoen. 
Deze verdreven Colombianen 
telt men niet mee. De regering 
doet niets. Alleen Bogota doet 
iets: kinderen worden ingeschre-
ven voor een school: als er plek 
is, worden ze toegelaten. Intus-
sen scoort Ciudad Bolivar hoog 
in geweld: het stadsdeel met de 
meeste moorden, ruim 1100 van 
januari tot augustus 2016. 

Medellin is de stad van Pablo 
Escobar. Hij leefde hier, groeide 
hier uit van krantenverkoper 
tot leider van het eerste grote 
drugskartel. Toen een drugs-
bende in Kalí hem con-currentie 
aandeed, werd dat een heuse 
oorlog, inclusief kanonnen. In 
1993 werd hij bij zijn arrestatie 
dood-geschoten. Escobar wil-
de een soort Robin Hood zijn. 
Hij bouwde een hele woonwijk 

Op 2 oktober beleefde Colombia een historisch referendum. Op 3 oktober kwam ik in de namiddag 
aan te Bogota. De stemming was somber. Het akkoord was weggestemd met de kleinst denkbare 
meerderheid: 50,23 % van de stemmen, bij een opkomst van 37,43 %. Het NO van het referendum (de 
tegenstem ‘nee’) wilde president Santos volledig onderuit halen. Zijn politieke tegenstanders maakten 
gehakt van hem. Maar binnen enkele dagen keerde het tij, mede dankzij het Noorse Nobelcomité.

Colombia en het Vredesproces:

‘Nu de gevechten stoppen, komt er misschien energie 
vrij voor de werkelijke problemen’
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Colombianen verzamelen voor grote vredesmars



Colombia en het Vredesproces:

‘Nu de gevechten stoppen, komt er misschien energie 
vrij voor de werkelijke problemen’

voor de armen, en het moet ge-
zegd, die wijk ziet er beter uit dan 
wat de gemeente doet.  
Medellin kent ten minste drie 
beeltenissen van Maria waar 
huurmoordenaars komen bidden 

om succes. Ze brengen ook bloe-
men als dank wanneer ze in hun 
opdracht slaagden. Twee van 
die beelden staan in een kerk, 
één beeld staat in een open ka-
pel langs de weg. In dit Medellin 
was er op 5 oktober al een zeer 
grote demonstratie vóór het vre-
desakkoord.

Het Nobelcomité besloot om pre-
sident Santos de Vredesprijs toe 

te kennen. Het weekblad ‘Sema-
na’ gaf scherpe analyses. “In vijf 
dagen van uitgespuwd politicus 
tot overwinnaar”. Ze signaleer-
den dat de Nobelprijs niet wordt 
uitgereikt aan succesvolle men-
sen, maar aan mensen die zich 
inspannen voor vrede. Die No-
belprijs was in de woorden van 
president Santos voor het hele 
volk. Het volk maakte dat onmid-
dellijk waar. Op 12 oktober was er 
een immense demonstratie in Bo-
gota ten gunste van het Vredes-
akkoord. Uit nagenoeg het hele 
land waren organisaties aanwe-
zig, sommigen na twee dagen 
busreis. Studenten hadden na 
het bekend worden van de No-
belprijs het initiatief genomen, 
alle denkbare en ondenkbare or-
ganisaties sloten aan: Indianen, 
studenten, Afro-groepen, vrou-
wenorganisaties, vakbonden, 
christelijke groepen, kunstenaars. 
Heel georganiseerd Colombia 
was er. Langs de route stonden 
mensen te applaudisseren, elke 
organisatie werd met gejuich 
binnengehaald. In diverse ste-
den herhaalde zich dit plaatje 
van vrolijke maar gedecideerde 
voorstanders van het akkoord. 
De oppositie die had gedacht 
Santos te kunnen afmaken, 
moest inbinden. Half november 
was het akkoord weer bevestigd. 
Inderdaad was er een paragraaf 

gekomen over de bezittingen 
van de FARC en vergoedingen. 
Het recht om aan verkiezingen  
te kunnen gaan meedoen was 
niet geschrapt.

Zoals een van de zusters haar 
hoop verwoordde: “Nu de FARC 
ophoudt met haar gevechten, 
komt er misschien energie vrij om 
de werkelijke problemen aan te 
pakken. Het land is zo corrupt. 
We worden uitverkocht aan 
Amerikaanse bedrijven, nu ook 
Japanse. De kloof tussen rijk en 
arm is bijna de grootste wereld-
wijd, we moeten eindelijk waar 
maken dat we een christelijk land 
zijn.” Op mijn vraag of Santos, 
deel van een corrupte politieke 
elite, die prijs dan wel verdiende 
zei ze: “Jawel, hij heeft daar echt 
heel hard voor gewerkt.”

De Nobelprijs gaf Santos zijn plek 
terug aan de onderhandelings-
tafel tegenover de weigerach-
tige politiek-economische elite. 
Het volk maakte dat zijn presi-
dent de corrupte eisen kon te-
rugbrengen tot hamerstukken, 
én nog net wat meer redelijkheid 
van de FARC kon afdwingen. 
Nu gaat het erom deze coalitie 
volk-president te behouden, om 
de werkelijke problemen van dit 
land aan te pakken: de econo-
mische oorlog tegen het volk.
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In de vergadering van 9 november zijn 
over de volgende onderwerpen  be-
sluiten genomen door de gezamenlijke 
besturen: 
- uitgangspunten financieel beleid
- inrichting secretariaat
- voorbereiding vorming parochiebestuur.
De besturen hebben besloten dat 
we in de toekomst niet langer spre-
ken over locaties maar over geloofs-
gemeenschappen. Ook tijdens de 
werkconferentie met locatieraden en 
pastoraatsgroepen is dat idee breed 
ondersteund. Dat is tenslotte de essen-
tie van wat we zijn: een gemeenschap 
van gelovigen.     

Communicatie
De werkgroep communicatie gaat op 
17 januari een werkconferentie com-
municatie organiseren. Iedereen die 
in  de geloofsgemeenschappen ver-
antwoordelijk is voor communicatie 
(parochieblad, mededelingenblad, 
internetsite) wordt daarvoor uitgeno-
digd. Daar willen we de basis leggen 
voor de communicatie in de toekomst. 
We willen helder krijgen wat we via een 
stedelijk parochieblad communiceren, 
wat we via internet en sociale media 
doen (en vooral welke kwaliteitsslag 
we daar gaan maken), wat we via de 
communicatie in de eigen geloofsge-
meenschap doen.  
In  de komende maand zullen we via 
internet een enquête houden onder 
parochianen/lezers van het parochie-
blad van de drie parochies over hun 
ervaringen en verwachten ten aanzien 

van de communicatie. Tijdens de werk-
conferentie zullen we de resultaten pre-
senteren en we nemen de uitkomsten 
mee in de verdere ontwikkeling.  
   
Financiën
De gezamenlijke besturen hebben de ba-
sis gelegd voor het financieel beleid: 
- we werken vanuit een geïntegreerde fi-
nanciële administratie waarin alle geloofs-
gemeenschappen als aparte ‘kosten-
plaats’ zijn opgenomen. We werken niet 
langer met ‘schaduwboekhoudingen’ in 
de geloofsgemeenschappen.
- we proberen zo goed mogelijk kosten en 
opbrengsten per geloofsgemeenschap 
inzichtelijk te maken: kosten van gebou-
wen en activiteiten, inkomsten van col-
lectes en kerkbijdragen worden per ge-
loofsgemeenschap inzichtelijk gemaakt. 
Algemene kosten (pastoraal team, paro-
chiesecretariaat, parochieblad, afdrach-
ten bisdom) administreren we centraal.
- elke geloofsgemeenschap krijgt een ei-
gen budget voor haar activiteiten (vierin-
gen, katechese, diaconie)
- we gaan tarieven harmoniseren (begra-
fenissen, huwelijken, misintenties). 
In januari zullen we met alle financiële 
mensen van de geloofsgemeenschap-

pen de uitwerking hiervan bespreken en 
de opzet van de financiële administratie 
toelichten. 

Derde Werkconferentie
Op 3 november heeft de derde werk-
conferentie plaatsgevonden van loca-
tieraden en pastoraatsgroepen. Deze 
avond hebben we gesproken over 
de eigen rol van de geloofsgemeen-
schappen in de toekomst en hun eigen 
verantwoordelijkheid als pijlers onder 
de parochie. Dat gaan we vastleg-
gen in een mandaat dat ten grondslag 
ligt aan het werk dat vrijwilligers in de 
geloofsgemeenschappen op zich ne-
men. 

Een mandaat is geen blanco cheque; 
het betekent dat de geloofsgemeen-
schap onder eindverantwoordelijkheid 
van pastoraal team en parochiebe-
stuur een aantal taken zelf op zich 
neemt ten aanzien van vieringen, kate-
chese en diaconie. Ook op het terrein 
van communicatie, beheer van het 
gebouw en kerkbalans hebben deze 
gemeenschappen een onmisbare ei-
gen verantwoordelijkheid.  
Dat mandaat is gebaseerd op vertrou-
wen en op de overtuiging dat geloof 
van onderop groeit. 
In de komende maand gaan we de 
tekst van dat mandaat uitwerken met 
een kleine werkgroep waarna het nog 
een keer langs alle locatieraden en pas-
toraatsgroepen gaat. We verwachten 
dat de gezamenlijke besturen in februari 
een definitief besluit kunnen nemen.  

Kerk in opbouw

De Stuurgroep heeft in november de eerste piketpalen geslagen voor het samengaan van de 
parochies. Vooraf was besloten om, zodra zaken helder zijn, besluiten vast te leggen.

Nieuws over de fusie van parochies

Eerste piketpalen geslagen
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Parochiebestuur
De besturen hebben besloten te gaan 
werken aan de samenstelling van een 
nieuw parochiebestuur. Dat zal be-
staan uit ten minste zeven mensen. 
Naast de vaste functies van voorzitter, 
vice-voorzitter, secretaris en pennings-
meester zal er een portefeuillehouder 
zijn voor gebouwen, voor communi-
catie, voor automatisering en voor de 
contacten met stakeholders (gemeen-
te, andere kerken, wijkorganisaties). 
Leden van het parochiebestuur zullen 
ook elk voor een of twee geloofsge-
meenschappen de vaste contactper-
soon en aanspreekpunt zijn. Dat zorgt 
voor direct contact tussen de geloofs-
gemeenschappen en het bestuur. 

Parochiesecretariaat
Ook over het toekomstige parochie-
secretariaat zijn eerste besluiten geno-
men. Het gezamenlijke secretariaat zal 
gehuisvest zijn in het pastoraal centrum 
van de Aloysius. Na de verbouwing 
(gefinancierd door de drie parochies) 
is dit centrum klaar om de komende 
jaren die functie te vervullen. Het secre-
tariaat verzorgt de ondersteuning van 
parochiebestuur en pastoraal team 
en is het knooppunt tussen de geloofs-
gemeenschappen en bestuur/team. 
Daar zal ook de Ledenadministratie 
worden beheerd, al zal elke geloofs-
gemeenschap die ledenadministratie 
kunnen gebruiken voor haar eigen 
activiteiten. Verder wordt de financiële 
administratie vanuit het secretariaat 
verzorgd. 
Voor alle mensen die nu betaald werk 
verrichten voor de parochie zal gelden 
(vanaf het moment van samengaan) 
dat er een goede overeenkomst 
aan ten grondslag ligt die helderheid 
schept over rechten en plichten en 
over belastingen en sociale premies. 
Overigens is de uitwerking daarvan 
nu weer onzekerder geworden nu de 
staatssecretaris de wetgeving over zelf-
standigen (ZZP’ers) heeft ingetrokken. 
We zullen binnenkort een bijeenkomst 

voor alle betrokkenen organiseren om 
hen te informeren.   

Stadssynode
De stadssynode nadert zijn afronding. 
Op 20 december zal het eindadvies 
van de stadssynode worden aangebo-
den aan pastoor Huitink. Het is daarna 
aan hem om het definitieve synodedo-
cument vast te stellen en zo de basis te 
leggen voor het pastoraal beleid voor 
de komende jaren.

Vervolg - Tijdspad
Wat staat de komende maanden te 
gebeuren?
In december wordt de stadssynode af-
gerond.  In januari organiseren we een 
avond om met alle geloofsgemeen-
schappen te praten over de uitkom-
sten / adviezen van de stadssynode. 
Pastoor Ton Huitink gaat daarna met 
het pastoraal team aan de slag om het 
pastoraal beleid voor de komende ja-
ren te formuleren.
In januari gaan we met de geloofsge-
meenschappen de communicatie be-
spreken en ook de uitwerking van het 
financieel beleid. Ook de laatste versie 
van het mandaat van de geloofsge-
meenschappen zal dan besproken 
worden.
In februari zal het gezamenlijke besture-
noverleg spreken over het parochiebe-
stuur, het mandaat van de geloofsge-
meenschappen en over de naam van 
de nieuwe parochie. Dan zal ook het fi-
nancieel kader (hoe komen we tot een 
sluitende begroting in 2019) besproken 
worden. 
In maart zullen we het pastoraal beleid 
en het financieel perspectief bespre-
ken met de geloofsgemeenschappen. 
In mei kunnen dan de besturen een de-
finitief besluit nemen over het samen-
gaan en kunnen we het verzoek daar-
toe voor de kardinaal voorbereiden.

Stuurgroep samengaan parochies 
Utrecht 

projectleiding: René Grotenhuis

Nieuws over de fusie van parochies

Eerste piketpalen geslagen
Publieksdag Stadssynode030 

De afgelopen maanden hebben 
vele Utrechters meegedaan aan een 
enquête over de toekomst van de 
katholieke kerk in onze stad. Op 20 no-
vember werden de uitkomsten gepre-
senteerd. Cees Grimbergen, Utrechter 
en bekend gastheer van talkshows, 
leidde de middag in goede banen. 
Erik Borgman gaf zijn commentaar op 
de uitkomsten en Adeline Riesselmann 
las een column voor  die u hieronder 
aantreft.  De bijeenkomst werd afge-
sloten met een korte vesperdienst. 
Zo’n vijftig mensen bezochten de pu-
blieksdag. 
In een volgend magazine en/of via 
Ludgerus Actueel en website informe-
ren wij u nader over de uitkomsten van 
de enquête. 

Wow!
Helaas zijn er geen boeken in het Ne-
derlands vertaald van de Amerikaanse 
christelijke schrijfster Anne Lamott. Dat is 
heel jammer, want ze heeft een heel ei-
gen, oprechte en grappige manier van 
denken en schrijven over het geloof. 
Zo onderscheidt ze drie soorten ge-
bed. Help, Thanks en Wow. 
Help staat natuurlijk voor al die keren 
dat we bidden om steun en hulp of dat 
willen voor iemand die ons na staat. 
Thanks, lijkt me ook duidelijk: al bid-
dend tellen we onze zegeningen. En 
tonen we onze dankbaarheid. 
Wow is een ander verhaal. Wow 
gaat over het gebed dat past bij al 
het wonderbaarlijke dat zich opeens 
openbaart. Wow hoort bij verbazing 
en verwondering. De momenten dat 
je voelt dat het er is: Gods Gratie. 
Ogenschijnlijk zomaar.
Wow past wat mij betreft ook bij 13 
maart 2013, toen in Rome de kersverse 
paus Franciscus de toegestroomde 
menigte op het Pieterplein toesprak. Ik 
luisterde naar de radio en hoorde zijn 
Buena sera en was diep ontroerd.

(lees verder op pagina 14)
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Verhaal voor de kersttijd

Wat is er na de 
geboorte? 
Een tweeling, nog ongeboren in moeders schoot:

Vraagt de één: ‘Geloof jij in een leven na de geboorte?’
- ‘Natuurlijk’, zegt de ander. ‘Er moet iets zijn. Misschien is ons be-
staan hier niet meer dan een voorbereiding op het leven na de 
geboorte.’

‘Hoe stel jij je dat dan voor?’
- ‘Ik weet het niet precies,… maar ik stel me veel licht voor. En dat 
we zullen lopen met eigen voeten en eten met eigen mond…’
‘Wat een onzin: zelf lopen en eten! Hoe kom je erbij? Voor lopen 
is hier helemaal geen plek. En voor eten hebben wij de navel-
streng.’

-‘Die is wel erg kort. Dat kan toch niet alles zijn?! Ik ben ervan 
overtuigd dat er na de geboorte iets heel nieuws begint, iets dat 
wij gewoon niet kennen.’
‘Maar er is nog niemand teruggekomen van na de geboorte… 
Het leven eindigt hier in deze smalle, donkere omgeving.’

-‘Ik weet niet precies hoe het leven na de geboorte zal zijn, maar 
we zullen zeker onze moeder ontmoeten en zij zal voor ons zor-
gen.’
‘Een moeder? Geloof jij in een moeder? En waar is volgens jou 
die moeder dan?’

- ‘Overal om ons heen natuurlijk. Zonder haar zouden wij er niet 
zijn.’
‘Ik geloof er niets van. Ik heb nog nooit een moeder gezien, dus 
bestaat ze niet.’

- ‘Misschien is ze niet te zien. Maar soms, wanneer wij helemaal 
stil zijn, kan ik haar horen zingen en voel ik haar hand onze wereld 
strelen. Volgens mij begint het leven pas echt na de geboorte.’

Het schijnt dat deze tekst afkomstig is van de H. Ignatius van Loyola, 
de stichter van de orde van de Jezuïeten. 

Verhaal aangeleverd door priester Koos Smits.

Ik denk dat we wel wat Wow kunnen gebruiken. Zeker nu.
We leven in een stormachtige wereld. Juist dan is het zo 
fijn om je eigen omgeving gezellig en overzichtelijk te hou-
den. En dat geldt natuurlijk ook voor onze kerk. We willen 
onze eigen gemeenschap het liefst houden zoals die is. 
Hetzelfde gebouw, dezelfde mensen. Dat zal niet gaan. 
We hebben te maken met krimp. Er zullen kerken geslo-
ten gaan worden. Ingrijpende veranderingen staan ons te 
wachten. Dat maakt  vaak angstig, verdrietig, boos of –en 
dat is misschien nog erger- onverschillig.

Wat is ons anker? Ons geloof? Ja, dat denk ik wel. Geloof 
geeft ons de mogelijkheid om vanuit een ander perspec-
tief te kijken. Eindeloos, eeuwig. Het maakt ons klein en 
tegelijkertijd groot.  Het perspectief van het geloof houdt 
in dat we als mensen deel uit maken van een grootse ge-
schiedenis. Het was er voor ons en het zal er zijn na ons. 
Maar wie we ook zijn, waar we ook zijn, we doen ertoe.  
Er wordt naar ons omgekeken. Erik Borgman zei het  eens: 
We lopen niet verloren. Heel belangrijk om je dat te rea-
liseren.

Ik wil nog iets kwijt over de grootsheid van geloven.
Ik moet denken aan een heel klein kerkje waar ik eens 
was. Het kerkje van Wahlwiller in Zuid-Limburg. Die kerk is 
bekend van de kruiswegstatie van kunstenaar Aad de 
Haas uit 1949. Het is een heel bijzonder kunstwerk. Alles-
behalve realistisch. Dus geen zwepen, bloed en noem 
maar op. Te midden van goudgeel licht beeldt De Haas, 
een diep gelovig mens, de kruisiging af. De stervende Je-
zus baadt in het licht. Waarom deed de kunstenaar dat? 
Natuurlijk kende hij het verhaal, net als wij dat kennen. Het 
intense verdriet, de diepe eenzaamheid en de enorme 
ontreddering van Jezus, daar aan het kruis.
De Haas koos ervoor om een ander perspectief te laten 
zien: dat van hoop, de herrijzenis. Daar gaat zijn kruiswegsta-
tie over. Over die enorme gratie en genade. Dit grote ver-
haal van ons geloof is ook op ons van toepassing.Dat bete-
kent niet dat het makkelijk gaat, we leven in onzekerheid en 
angst en zijn soms radeloos. Maar dat is niet alles. We staan 
er niet alleen voor. Hoe zwaar we het ook hebben. 

Geloven is geen weten, geloven is vertrouwen. Dat het 
goed komt. Het is belangrijk om dat tot je door te laten 
dringen, zeker nu we zo’n belangrijk gesprek aangaan. 
Echt, we kunnen dit. Nee, het zal niet makkelijk zijn en het 
gaat niet van zelf. Het vergt moed en vooral veel vertrou-
wen in elkaar en God. Maar het wonder wacht op ons. 
Ergens onderweg.
Om Anne Lamott aan te halen: Wow!

Adeline Riesselmann
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Column

Verhalen uit de buurt
Huiswerkgroepje 

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

Aan het einde van de middag breng ik de meisjes van 
het huiswerkgroepje één voor één thuis. Soms gaat dat 
chaotisch waarbij ze uitgelaten de rest van het verkeer 
niet lijken te zien en mij hartkloppingen bezorgen. Deze 
keer zijn we allemaal lopend en blijven we min of meer 
bij elkaar. 
Op de hoek van de straat is een meneer bezig met 
de kerstverlichting van zijn tuin. Hij heeft een enorme 
voorraad in vuilniszakken liggen. Een lantaarnpaal van 
lichtjes staat al op de hoek van zijn tuinhek te branden. 
Omdat het al schemert, ziet het er meteen gezellig uit 
en heeft het een enorme aantrekkingskracht op de 
meiden.
Nieuwsgierig hangen we met z’n allen bij het hek. ‘Hoi 
buurman,’ zegt Yasmin, iedereen in een straal van 
een kilometer is je buurman in deze buurt. ‘Wat bent 
u aan het doen?’ ‘Klaarmaken voor de kerst hè,’ zegt 
de buurman. Dromerig kijken we naar de lichtjes en al 
het moois dat nog in de zakken zit. ‘Ik vind dat altijd 
heeeeel mooi, bij u,’ zegt Fatima. De buurman glimt.

We lopen verder om elkaar thuis te brengen en door de 

lichtjes en de gedachten in onze hoofden, is iedereen 
opeens veel rustiger. ‘Ik vind Kerst zo gezellig,’ zegt 
Youssra. ‘Dan gaan we ook lekker eten op school en 
dan neemt iedereen wat mee‘. ‘Ja, leuk hè,’ zeg ik. 
’Weten jullie eigenlijk wat we vieren met Kerst?’, vraag 
ik.’  ‘De geboorte van Jezus,’ zegt Nayma. ‘In de 
kribbe.’ Langzaam beginnen er liedjes geneuried te 
worden. En daarna komen er woorden bij. En voordat 
we het weten lopen we hand in hand kerstliedjes te 
schallen: Kling klokje klingelingeling - Kling klokje kling 
- Kerstmis is gekomen - Met de groene bomen… Het 
stokt en ze kijken vragend naar mij. En in alle landen… 
ga ik door. En dan weer met z’n allen: gaan de lichtjes 
branden. 
Bewoners zien en horen ons en glimlachen. De 
meiden genieten en ik ben geroerd. Zomaar op een 
donderdagmiddag is de Advent begonnen in de buurt 
en breekt het Licht van Kerst al door.

Heleen Heidinga, Buurtpastor, 
Stichting Buurtpastoraat Utrecht

h.heidinga@buurtpastoraatutrecht.nl / 06 460 52 488



Za. 24 dec. 19 uur 19 uur 19 uur 16.30 uur 
Kerstavond Gezinsviering Gezinsviering Gezinsviering Gezinsviering
Za. 24 dec.  22 uur               2) 22 uur              3)  21 uur 22 uur 
  Kerstnachtwake Woord & gebed  Woord & gebed p. K. Smits
Zo. 25 dec. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed   p. K. Smits
1e Kerstdag  4) 5)   
Ma. 26 dec.      p. K. Smits
2e Kerstdag 

2017
Zo. 1 jan. Woord & gebed Woord & gebed Taizéviering  Woord & gebed pastoor Huitink
Wo. 4 jan.    Woord & gebed
Zo. 8 jan. Woord & gebed Eucharistieviering Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
                           7)
Wo. 11 jan.    Woord & gebed 
Vr. 13 jan.    Kleine viering  6)  
Zo. 15 jan. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
Wo. 18 jan.    Woord & gebed  
Zo. 22 jan. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
Wo. 25 jan.    Woord & gebed
Zo. 29 jan. Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed pastoor Huitink
Wo. 1 feb.    Woord & gebed
Zo. 5 feb. Woord & gebed Woord & gebed Taizéviering  Woord & gebed p. Oostendorp
Wo. 8 feb    Woord & gebed
Vr. 10 feb.    Kleine viering  6)
Zo. 12 feb.  Woord & gebed  Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
Wo. 15 feb.    Woord & gebed
Zo. 19 feb.  Woord & gebed Woord & gebed Woord & gebed  Woord & gebed p. Smits
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Rooster vieringen
Ludgerusparochie t/m zondag 19 februari 2017 1)

WEEKVIERINGEN: 
Antonius: wo. 19.00 Vesper | Dominicus: di. 11.00  Wereldwake 
| Rafael: do. 9.30 Eucharistie | za. 19.00 Eucharistie of Woord & 
Gebed en andere dagen: zie Ludgerus Actueel | 1e Vrijdagvie-
ring: Dominicus 10.00 ; Joseph 10.30 ; Jacobus 10.30 | Vieringen 
Spaanstalige gemeenschap: Nicolaas-Monicakerk 11.30  2e, 4e en 
5e zondag 
 
1) NB update 22 november ; tussentijdse wijzigingen voorbehouden.
2) Dominicuskerk: Oratorium ‘Nacht van droom en verlangen’
3) Jacobuskerk: Kerstnacht m.m.v. Drieslagkoor, Lucia Wisse (harp) 
en Edith Mathot (viool)
4) Dominicuskerk: m.m.v. vocaal kwintet Hodie Quinti
5) Jacobuskerk: m.m.v. Drieslagkoor
6) Josephkerk: m.m.v. Gregoriaanse Vrouwenschola
7) Doninicuskerk: Viering stichting Dominicaner Orde 800 jaar
Raadpleeg op www.ludgerus.nl de Ludgerus Actueel van lopende 
week of bel centraal secretariaat 030-2441319 voor actuele infor-
matie

 Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 10 uur zo. 10 uur zo. 10.30 uur wo. 9.30 uur zo. 10 uur za. 19u. E./w&g
   zo. 11u. Euch.

www.ststart.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862

IBAN: NL22 ABNA 0477 6873 34, t.n.v.
St. Thomas Stichting Driehuizerkerkweg 113 

1985 HB Driehuis

ANBI nr. 813846481

Katholiek onderwijs in India is 
mogelijk door uw hulp.

Wilt u ons helpen?

Advertentie
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Antoniuskerk Dominicuskerk Jacobuskerk Josephkerk Nic. Mon. kerk Rafaëlkerk 
zo. 10 uur zo. 10 uur zo. 10.30 uur wo. 9.30 uur zo. 10 uur za. 19u. E./w&g
   zo. 11u. Euch.

Onze reactie om ‘gewoon door te 
gaan’ heeft in de zomermaanden 
geleid tot een heftig conflict, resul-
terend in een briefwisseling waar de 
honden geen brood van lusten. Als 
locatieraad werd ons gesommeerd 
deze maatregel onverkort uit te voe-
ren - of we konden opstappen. Omdat 
we een stem wilden blijven houden 
gingen we, contrecoeur, akkoord.

Hoorzitting 
Het vervolg kent u. Enkele weken la-
ter wordt de hoorzitting aangekon-
digd. Ik zit nu met het verslag voor me 
van 26 oktober. Een indrukwekkend 
document waarin alle schriftelijke 
en mondelinge bezwaren bijeenge-
bracht zijn. Opvallend is hoe paro-
chianen door een eventuele sluiting 
in hun persoonlijk en religieus leven 
geraakt worden. Men is de boosheid 
voorbij. Het verdriet overheerst en de 
zorg voor de toekomst. Grondtoon 
van het document is: fundamen-
tele twijfel aan de zorgvuldigheid 
van het besluit om de Jacobus aan 
de eredienst te onttrekken. Hoe het 
parochiebestuur hierop zal reage-
ren? Ze gaan helemaal niet reage-
ren. Zo is nu eenmaal de procedure.

Uitverkoop
Ondertussen zijn er twee kijkdagen 
met potentiële kopers gepland 
in november en krijgen we al de 
vraag voorgelegd “wat denken jul-

lie met het orgel te gaan doen?” Het 
voelt als een uithuiszetting waarbij 
de meubels alvast op straat wor-
den gezet. Kan het schrijnender?
Natuurlijk zijn we maar met een af-
nemende kleine groep van 60 tot 
80 kerkbezoekers in het weekend. 
Natuurlijk is het niet gelukt (waar 
overigens wel?) om en masse de 
jeugd voor de kerk te interesseren. 
En natuurlijk kunnen we financieel 
onze eigen broek niet ophouden. Je 
investeert niet in een zinkend schip. 
Maar zou het op een iets andere 
manier kunnen? Meer bemoedi-
gend, zoals Mgr. Gerard de Korte 
in het Bossche bisdom. Meer sa-
men met dan tegen. En kan het 
misschien in een wat rustiger tem-
po? Ouderen lopen niet zo hard. 

Laatste Kerstmis in de 
Jacobus?
We gaan in ieder geval een mooie 
kerstnachtviering houden. Compleet 
met harp en viool samen met het 
Drieslagkoor. Is het onze laatste Kerst-
mis in de Jacobus? We weten het 
niet. Er staat nog een reddingsplan 
op stapel van de Stichting Behoud 
Jacobuskerk. Daarover is contact 
met het parochiebestuur. Zal er vol-
gend jaar nog plaats zijn voor ons 
in deze herberg? Wij onderzoeken 
de alternatieven zoals huren bij de 
Bethelkerk en eucharistieviering op 
zondag bij de Zusters van het Cena-
kel in de Bonifatiusstraat. Maar dat 
voelt toch niet  als een eigen huis. 

Nieuwjaar 2017
Dit artikel bevat veel vraagtekens. 
Het is niet anders. Toch hoop ik dat 
we onze bekende Zuilense koppig-
heid niet kwijt raken. We heffen het 
glas op de Nieuwjaarsreceptie zon-
dag 8 januari na de dienst van 11 
uur. We wensen elkaar toe dat we 
ook in dit nieuwe jaar elkaars han-
den vast houden en één geloofs-
gemeenschap blijven. Misschien 
niet in onze eigen herberg, maar in 
een arme stal, zoals het Kerstkind. 

Fons Mathot, voorzitter 
locatietieraad

Toekomst Jacobuskerk 
‘Geen plaats in de herberg’
Even het geheugen opfrissen. Op 15 juni 2016 was er een tumultueuze avond met het 
parochiebestuur. Kern van de discussie: het besluit van pastoor Ton Huitink om per 1 juli 
eucharistievieringen te verbieden in de vijf te sluiten kerken, waaronder de Jacobus. 
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Agenda
         berichten
Agenda
         berichten

VIERINGEN 

Gregoriaanse Vespers 
Elke vrijdag om 18.00 uur is er een gezongen Gregoriaanse 
vesper in de Antoniuskerk onder leiding van Arnoud 
Heerings, docent kerkmuziek, Gregoriaans en liturgie 
aan het Conservatorium in Utrecht. De Vespers zijn vrij 
toegankelijk. Het is een fijne manier om de werkweek af 
te sluiten en het weekend in te gaan. 

Oecumenische Adventvespers ‘Dromen’
Op de woensdagavonden 30 november en 7, 14 en 21 
december zijn er om 19.00 uur in de dagkapel van de 
Dominicuskerk oecumenische adventvespers. In het 
verlengde van het thema ‘Visioenen’ is gekozen voor 
‘Dromen’. Het gaat dan zowel om dromen van de 
oudtestamentische Jozef, de zoon van Jakob, als om 
dromen van Jozef, de man van Maria. Mooie, verstillende 
momenten door de week op weg naar Kerstmis! 
Na het verschijnen van dit blad kunt u er wellicht nog één 
bijwonen!

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

Zondagavondzang 
Zondag 29 januari, 17.00-18.00 uur: Tijdens deze 
vespers worden composities gezongen van de Franse 
dominicaan André Gouzes, met Nederlandse teksten van 
dominicaan Henk Jongerius. Het kernkoor zingt om 15.30 
uur in en wie wil, mag aansluiten. Iedere laatste zondag 
van de maand in de Dominicuskerk, Aanmelden voor 

kernkoor en/of info: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl 
of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Bid & Breakfast Schelpjesviering
Zondag 7 februari, 10.00 uur: Elke eerste zondag van 
de maand komen we in de ontmoetingsruimte van 
de Dominicuskerk met jong en oud samen voor Bid & 
Breakfast. Alle aanwezigen nemen iets mee als ontbijt. 
We delen dat met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, 
luisteren naar muziek, zingen en bidden. Deze zondag 
vieren we Maria Lichtmis en mogen de ouders van in 
2016 gedoopte kinderen de doopschelpjes mee naar 
huis nemen. Iedereen is van harte uitgenodigd. Wilt u 
een keer mee voorbereiden, neem dan contact op via: 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 
(werkdagen 9.00-12.00 uur)

Doopvoorbereiding kinderen
De Ludgerusparochie kent gemeenschappelijke 
doopvoorbereiding.
Onderstaand treft u informatie aan over dopen in onze 
kerken. Begeleiding vindt plaats door samenwerkende 
pastores van Ludgerus-, Martinus- en Salvatorparochie.

Op weg naar het doopsel in de stad Utrecht
Twee gesprekken in een kring van (jonge) ouders die 
hun kind willen laten dopen. Een van de leden van het 
pastoraal team is gastheer en (bege)leidt de bijeenkomst. 
Welkom in het Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adr. van 
Ostadelaan 4.

18
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Woensdag 8 en 22 februari 2017, 20.00-21.30 uur;
Dinsdag 11 en 25 april 2017, 20.00-21.30 uur;
Dinsdag 13 en 27 juni 2017, 20.00-21.30 uur.
Meld u aan via e-mail info@stmartinusutrecht.nl of 030-
2546147. Geen kosten

Op weg naar het doopsel in de 
Dominicuskerk
Ook in de Dominicuskerk worden doopvieringen 
gehouden, en wel zondag 26 februari. Voorganger 
is diaken Lex Janssen.  Voorbereidingsavonden 
vinden plaats in de pastorie van de Dominicuskerk, 
Palestrinastraat 1. 
Wil je je kind laten dopen, neem dan contact op met 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl, of bel tel. 030-
2935245 (werkdagen 9-12 uur). 

Heilig Vormsel voor kinderen en volwassen 
Kinderen
De viering vindt plaats op Pinksterzaterdag  3 juni 18. 30 
uur in de kathedraal aan de Lange Nieuwstraat. Hiervoor 
werken de drie stadsparochies Ludgerus, Salvator 
en Martinus  samen. Informatie/opgave: centraal 
secretariaat Ludgerus (zie adres op pag.2).  

Volwassenen
Er zijn nog al wat volwassenen die om een of 
andere reden tot dusver nog geen vormsel hebben 
ontvangen. Uitdrukkelijk wordt kans geboden om na 
een voorbereidingstraject het H. Vormsel te ontvangen 
uit handen van de Mgr. Eijk op Pinksterzondag 4 juni om 
10.30 uur in de kathedraal. Informatie bij pastor Koos Smits 
06 – 1523 2729. 

VERDIEPING 

Nieuwe vertaling Onze Vader op 1e 
Advent ingevoerd
Met ingang van 27 november 2016  zal de nieuwe versie 
van het Onze Vader worden gebruikt in de liturgie. Dit is 
de nieuwe versie van het Onze Vader: 
 “Onze Vader, die in de hemel zijt, 
  uw naam worde geheiligd, 
  uw rijk kome, 
  uw wil geschiede 
  op aarde zoals in de hemel. 
  Geef ons heden ons dagelijks brood 
  en vergeef ons onze schulden, 
  zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,
  en breng ons niet in beproeving 
  maar verlos ons van het kwade.”

Bij uw lokale secretariaat zijn gebedskaartjes verkrijgbaar. 
Op het centraal secretariaat zijn boekjes (kosten € 2,--) 
beschikbaar met inspirerende verhalen over het nieuwe 
Onze Vader.  

Begeleide meditatie in Dominicuskerk
Meditatie ‘Stromen’
Dinsdag 20 december, 20.00-21.30 uur: 
Panta rhei, alles stroomt, alles beweegt (Heraclites). Een 
keer per maand, op dinsdagavond,  kun je meedoen 
met begeleide meditatie. Met behulp van verschillende 
meditatievormen vanuit de christelijke traditie heb 
je aandacht voor de stroom die naar jou toekomt of 
van binnenuit in jou opborrelt  en in beweging brengt. 
Iedereen met enige meditatie-ervaring is welkom. Kosten 
losse avond: €15,–

Nieuwe reeks in januari
Dinsdag 10 januari, 20.00-21.30 uur: Begin van een nieuwe 
reeks begeleide meditatie in de Dominicus.  Met behulp 
van verschillende meditatievormen ontstaat aandacht 
voor wat in jou leeft en oefen je in ontvankelijkheid. 
We putten daarbij uit bronnen uit de christelijke traditie. 
Iedereen met enige meditatie-ervaring is welkom. 
Vervolgdata: 14/2, 21/3, 18/4, 16/5, 13/6 Kosten hele 
reeks: €75,– (overmaken op NL 90 RABO 0115783067, t.n.v. 
Stichting Vrienden van de Dominicus, o.v.v. ‘begeleide 
meditatie voorjaar 2017’) Kosten losse avond: €15,–
Aanmelding en informatie: info@seintjebos.nl of 030 – 293 
52 45 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Dominicusleesgroep leest Halik 
Op dinsdag 10 januari, van 20.00 uur-21.30 uur, begint 
de Dominicusleesgroep aan een nieuw boek: ‘De nacht 
van de biechtvader;  van Tomaš Halik. De essays in dit 
boek bevatten onder andere filosofische overpeinzingen 
over het paradoxale in 
de Bijbelse leer, analyses 
van de hedendaagse 
cultuur en psychologische 
observaties uit Haliks werk als 
biechtvader. Per avond wordt 
een hoofdstuk besproken. 
Iedereen is welkom om 
mee te doen. Elke eerste 
dinsdag van de maand in de 
Kapittelzaal, Palestrinastraat 
1 Kosten: €19,50 (aanschaf 
boek)
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 
030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).
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Week van Gebed 15 - 22 januari 2017
De gebedsweek zal in het teken staan van 
verzoening en terugblikken op 500 jaar Reformatie. 
Met de slogan ‘Jouw hand, mijn glimlach’ 
maken de organisaties het thema concreet.
’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een 
vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een 
gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan 
en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther 
was de verzoening met God door het bloed van Jezus 
Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef 
toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen 
Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk 
Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken. De Duitse 
kerken hebben dit jaar de gebedsweek internationaal 
voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal 
gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden 
over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 
5:14-20). Dirk Gudde: ‘We bidden dat deze drijfveer de 
verdeeldheid overstijgt en christenen bijeen brengt’.
De Nederlandse projectgroep die de week voorbereidt, 
bestaat uit een brede vertegenwoordiging van 

de kerk: van rooms-
katholiek tot protestant, 
van doopsgezind tot 
evangelisch. Zo krijgt die 
eenheid handen en voeten.
Het beeldmerk laat handen 
zien die naar elkaar reiken. 
Het drukt verzoening uit. 
Ook de slogan ‘Jouw 
hand, mijn glimlach’ wil de 
uitgestoken hand en de 
onderlinge verbondenheid 
tot uitdrukking brengen.

Dag van het Jodendom 
Sinds 2008 wordt in de Rooms-Katholieke Kerk in 
Nederland op 17 januari de Dag van het Jodendom 
gehouden. In 2017 staat deze dag in het kader van het 
thema ‘De Vreemdeling’.

Om deze dag meer onder de aandacht te brengen 
zijn kerken gevraagd om bij deze dag onder meer 
in de voorbeden stil te staan, of om over het thema 
gespreksavonden te organiseren. Op woensdag 27 
januari wordt in Amersfoort een Stille Tocht gehouden 
in het kader van de Dag van het Jodendom. Meer 
informatie over de Dag van het Jodendom, het thema en 
suggesties voor gespreksavonden en andere activiteiten 
zijn te vinden op www.dagvanhetjodendom.nl.

CULTUUR 

Kerstconcerten 
Rafaelkerk
 Op zondag 18 december 
zal het Utrechts Politie 
Mannenkoor Excelsior een 
kerstconcert geven.  U bent 
van harte welkom, het concert 
begint om 14:30 uur. Toegang 
gratis. 

Dominicuskerk
Zangschool Utrecht
Zaterdag 17 december 2016, 16.00 uur: De kinderkoren 
van de Zangschool Utrecht geven een kerstconcert in de 
Dominicuskerk. Op het programma staan kerstliederen 
uit verschillende landen en tijden. Ook mag het publiek 
meezingen met een aantal kerstliederen. Kaarten: volw. 
€12,–/kinderen t/m 18 jaar en U-pashouders €5,– 

Kerstconcert koren Oog in Al en omgeving 
Zondag 18 december 2016, 15.00-16.15 uur: 
Traditiegetrouw geven enkele koren uit Oog in Al en 
omgeving samen een kerstconcert: Weerklank, Popkoor 
Zuilen, kinderkoor de Wild Cowboys, Puur Zang en 
Vrouwenkoor Otia. Eigen liederen worden afgewisseld 
met samenzang. Na afloop glühwein, chocolademelk en 
kerstkransjes.
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld 

Lezing over de verbeelding van Dante 
Zondag 22 januari: De eerste lezing in de reeks ‘Visionairen’ 
gaat over Dante Alighieri. Zijn ‘Divina Commedia’ is een 
imaginaire reis door de drie rijken van het hiernamaals: 
hel, louteringsberg en paradijs. Vele kunstenaars hebben 
deze oorden verbeeld. Aan de hand van vele illustraties 
geeft kunsthistorica Marian van Caspel een toelichting 
op dit middeleeuwse meesterwerk. Locatie: refter 
bij de Dominicuskerk; Kosten: € 7,– (incl. consumptie) 
Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl of tel. 030-
2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
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Passiemuziek: Concert Rheinberger
In de afgelopen Passietijd heeft een projectkoor in de 
Dominicuskerk ‘Olivet to Calvary’ van Henry Maunder 
uitgevoerd. Publiek en zangers waren erg enthousiast, 
dus alle reden om een nieuw Passieproject te starten. 
Ook deze keer is gekozen voor wat minder bekende 
muziek: vijf ‘Passions Gesänge’ (op. 46), ‘Stabat Mater’ 
(op. 138) en ‘Abendlied’ van de Liechtensteinse-Beierse 
componist Josef Gabriel Rheinberger. Het concert zal 
plaatsvinden op zondag 2 april om 15.00 uur.
Zeker de ‘Passions Gesänge’ staan zelden op 
concertprogramma’s in Nederland (en daarbuiten) wat 
verbazingwekkend is. De muziek is namelijk prachtig en 
goed zingbaar. Het ‘Stabat Mater’ is ingetogen qua 
compositie, maar groots qua dynamiek en combineert 
barok en romantiek. Het ‘Abendlied’ is als enige werk 
wel redelijk bekend. De tekst van dit gedragen motet 
is gebaseerd op de woorden van de Emmaüsgangers 
tegen de onbekende vreemdeling die zij tegenkwamen: 
‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt al 
ten einde’ Tussen de verschillende stukken door zijn er 
enkele instrumentale intermezzi, eveneens muziek van 
Rheinberger.  
Josef Gabriël Rheinberger (1839-1901) heeft een groot 

oeuvre achtergelaten 
van zowel geestelijke 
als wereldlijke mu-
ziek. Hij is vooral 
bekend vanwege zijn 
orgelwerken, maar 
heeft ook heel veel 
voor koor geschreven. 
In zijn tijd was er een 
muzikale strijd gaande 
tussen enerzijds de 
ingetogenheid en 
woordelijke muzikale 
expressie van de 
barok en anderzijds de 

grootsheid en lange expressielijnen van de romantiek. 
Rheinberger zelf werd beïnvloed door zijn tijdgenoot 
Brahms, maar ook door vroegere componisten zoals 
Mendelssohn, Brahms en Schumann en zeker ook 
door Bach. In zijn werk is een boeiende en delicate 
mix te horen van oudere baroklijnen en moderne 
harmonisaties.
Dirigent van het projectkoor is Berny Oude Kempers. 
We zijn nog op zoek naar enkele geoefende zangers 
en zangeressen. Gaat u de uitdaging aan? Geef u dan 
vóór eind december op via info@denieuwedominicus.nl. 
Er zijn 6 repetities op zondagavond in de Dominicuskerk, 

19.30-21.30 uur, beginnend in februari 2017. Koorleden 
betalen € 50,–. Het concert zelf vindt plaats op  zondag 
2 april om 15.00 uur.

1000 stemmen zingen
Op vrijdag 30 
december, om 15.00 
uur in de Grote Zaal 
van Muziekgebouw 
Eindhoven organise-
ren de Ekklesia 
Amsterdam en de 
Mariënburgvereniging 
een bijzonder eve-
nement onder de titel 50 jaar katholiek in Nederland. 
Met deelneme van o.a. Bisschop Mgr. Dr. G. de Korte, 
Huub Oosterhuis, Colet van de Ven en Wilfried Kemp 
als presentator zal er veel koorzang ten gehore worden 
gebracht en is er vanaf 12:30 uur  een ontmoetingsmarkt.
Waarom?
- Omdat… 50 jaar geleden de ‘Nieuwe Katechismus’ 
verscheen, een poging tot een nieuwe verwoording 
van het katholieke geloofsgoed.
- Omdat… het dit jaar 50 jaar geleden is dat bisschop 
Bekkers overleed, waarna binnen de r.k. kerk een 
periode van polarisatie en scheiding der geesten 
aanbrak. 
-  Omdat… wij graag aandacht willen besteden aan het 
positieve wat er de afgelopen decennia binnen en aan 
de randen van de (rooms-) katholieke kerk is gegroeid, 
vaak tegen de klippen op.
- Omdat… wij iedereen bij elkaar willen halen die 
het Grote Verhaal van bijbel en traditie niet willen en 
niet kunnen missen: halve en hele katholieken, in nog 
bestaande parochies of daarbuiten, verzameld in 
ekklesia’s en andere gemeenten ‘in vrije opstelling’, liefst 
vergezeld van protestantse en anders- of onkerkelijke 
geestverwanten.
-  Omdat… wij voor de komende 50 jaar willen afspreken 
elkaar te helpen bij het doorvertellen, vieren en leven 
van dat ‘Grote verhaal’.
Kijk voor uitgebreide informatie op www.1000stemmen.
nl. Toegangsprijs: € 19,50

DIVERSEN 

Contactmiddag voor 55-plussers
Donderdag 15 december, 14.30-16.30 uur is er in een 
ontspannen en gezellige sfeer alle gelegenheid voor 
ontmoeting, gesprek en spel – o.a. scrabble, rummikub, 
sjoelen, dammen, schaken – voor alle ‘ouderen’ van 55+ 
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in Utrecht-West. 
Locatie: Dominicuskerk, refter, Palestrinastraat 1; 
Vervolgdata: iedere derde donderdag van de maand 
Contactpersoon: Mieke Pijper, Noltheniusstraat 53, 3533 
SG  Utrecht, tel: 030 2945721, erikmieke@zonnet.nl

Rafaelkerk versieren voor Kerst
Dinsdag 20 decem-ber, zal worden gestart met het 
aanbrengen van de kerstversiering Wilt u meewerken,  
dan bent u welkom. We beginnen rond 10 uur met een 
kopje koffie.

Minimarkt Rafaelkerk

31 december valt dit jaar op een zaterdag. U bent die 
dag welkom op de jaarlijkse Minimarkt. ( van 10.00 uur tot 
13:00 uur). Tijdens deze minimarkt worden ook oliebollen 
gebakken die u kan proeven met een kopje koffie. Wilt 
U ook deze oliebollen kopen dan vragen we u dit vooraf  
door te geven. Er liggen bestelstrookjes achter in de kerk. 
Voor de Minimarkt  zoeken we nog kleine spullen. U kunt 
deze  inleveren bij de pastorie, of als u het doorgeeft (tel. 
030 – 261 12 52) halen we deze op. Van de opbrengst van 
de minimarkt en oliebollen worden  spullen gekocht voor 
gemeenschap. Dit jaar is dat een nieuwe piano voor de 
ontmoetingsruimte en een oliebollenbak aangeschaft. 
Wilt U meewerken met deze dag. U bent van harte 
welkom. Geef dat wel even vooraf door. 

Nieuwjaarsrecepties
In diverse geloofsgemeenschappen worden nieuw-
jaarsrecepties gehouden (na afloop van de viering) : 
in de Rafaelkerk op Nieuwjaarsdag; in de Dominicuskerk 
en Jacobuskerk op zondag 8 januari. 

Kerst 2016
Na het bekende  “Wie 
neemt oma met de 
Kerst dit jaar?” en “Wat 
eten we met Kerst, 
weer kalkoen?”, dit jaar 
een nieuw probleem: 
“Waar gaan we heen 
met Kerst?” Naar de 

Joseph, maar die is dicht! De Augustinus dan? Ook dicht? 
De Kathedraal??? 
Dé oplossing: 
- 4 dagen Berlijn € 249: Koffie en kerststol bij vertrek, 
kerstshoppen, lekker eten en drinken.
- 8 dagen Wenen € 485 (last minute): Glühwein, gepofte 
amandelen en kastanjes.
- 12 dagen Sauerland € 350
- Rijncruise 10 dagen, met uw bekende TV-pastor € 400 
(schip versierd met kerstbomen, champagne op oudjaar).
Lijkt het wat? www.stchristoffelreizen.nl. (Charles Vrencken)

Een kaars voor Aleppo
Het nieuws kwam ook bij ons keihard binnen. Eind 
november is het laatste ziekenhuis in Oost-Aleppo door 
bommen verwoest. Een zevenjarig meisje, Iman, kwam 
tijdens bombardementen op de stad om het leven. Zij 
was een leerlinge van een van de scholen die PAX steunt 
in Syrië. Terwijl de gruwelijkste wapens worden losgelaten 
op de burgers in Aleppo, blijft de wereld oorverdovend 
stil.
De 326.000 vrouwen, mannen, jongens en meisjes in het 
oosten van de stad zijn radeloos. Zij worden al maanden 
beschoten en uitgehongerd door het leger van Assad 
en gebombardeerd door Rusland. Er is geen brandstof 
meer, voedsel en drinkwater raken op.
Onze vrienden in Syrië smeken ons hen niet te vergeten. 
Van de internationale gemeenschap verwachten ze 
allang niets meer. Leef mee met de Syrische bevolking 
en ontsteek een kaars of deel een boodschap van hoop 
met hen.
Veel mensen voelen zich machteloos als het over Syrië 
gaat. Wij vragen je niet toe te geven aan dit gevoel, en 
niet stil te blijven. Wegkijken van dit gruwelijke geweld is 
het ergste dat we nu kunnen doen. Leef mee!
Mede namens onze Syrische partners en vrienden: veel 
dank voor je steun.      (De medewerkers van PAX)

TERUGBLIK

Groene Kerken
Afgelopen oktober was er de jaarlijkse groene kerkendag. 
De wat??, zult u wellicht zeggen. Inderdaad, het idee 
van de groene kerk - hoe geloof te verbinden met 
duurzaamheid - is in hoofdzaak een idee dat handen 
en voeten krijgt bij onze protestante broeder en zusters. 
Van de ruim 100 aangesloten kerkengemeenschappen is 
maar een kleine minderheid katholiek. 
Op de dag werden verschillende workshops gehouden 
waarin allerlei aspecten van duurzaamheid ter sprake 
kwamen. Zowel in beheer van gebouwen, als hoe je 
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inkopen doet, of je geld beheert. Het is vooral een 
kwestie van omdenken, uitgaan van de gedachte dat 
de inrichting van onze  samenleving door mensenhanden 
gebeurt, en dus ook door mensenhanden anders kan 
worden ingericht. De paus heeft daar in zijn encycliek 
over onze natuurlijke leefomgeving Laudato Si belangrijke 
en duidelijke handreikingen voor gedaan. Keuzes maken, 
zegt de paus, is beginnen bij een eerlijke ethiek. En die 
eerlijkheid gebiedt dat de generaties van nu in het 
economisch meer ontwikkelde deel van de wereld wel 
de welvaart oogsten van allerlei productieprocessen, 
maar de milieuschade ervan vaak elders achterlaten. 
Het dankbaar omgaan met de schepping zit in ons 
christelijk geloof ingebakken. De paus roept ons op dat 
aan de oppervlakte te brengen en er naar te handelen. 
Dat idee heeft Gerrit-Jan Westerveld opgepakt, en hij wil 
dat breder gaan uitzetten in katholiek Utrecht. Daar gaat 
u ongetwijfeld nog meer van horen.    (Lex Janssen, diaken) 

Visite voor Sint Jozef
Zondag 20 november gonsde de St. Jozefkerk. 
In het aangrenzende fratershuis woont de 
jongerengemeenschap “Ki Tov” (Hebreeuws voor 
“Wie is goed?” waarop het antwoord natuurlijk is 
“God”). Hun geestelijke basis is de spiritualiteit van de 
gemeenschap Taizé. Elke ochtend en avond houdt Ki 
Tov een gebedsviering, waar ’s avonds iedereen aan 
kan deelnemen. In die gemeenschap woont ook Sandy 
Janssen, die op die bewuste zondag 45 personen te gast 
had onder leiding van Arno en Huberta, die al meer dan 10 
jaar een pelgrimsherberg in Frankrijk hebben, op de weg 
naar Santiago de Compostella. Aanvankelijk in St. Jean 
Pied de Port, en sinds 2 jaar in Vézelay. De dag was een 
dank/welkom voor alle mensen die gedurende het jaar 
meehielpen als herbergiers en als verbouwers. Dat alles 
in de geest van St. Jakobus, want bijna alle deelnemers 
zijn verbonden met het St. Jakobsgenootschap te 
Utrecht in de geest van ontmoeting en saamhorigheid. 
Wat is mooier dan een kleine pelgrimage naar de St. 
Jozef? En een visite aan de kerk die gebouwd is in Frans 
neogotische stijl? Met fraai orgelspel van Roger van Dijk 
en enthousiaste rondleiding door Chris de Greef!

Nachtaanbidding in de Advent 
In de afgelopen advent zijn er op drie vrijdagen een 

nachtelijke aanbidding van Jezus in het Allerheiligst 
Sacrament gehouden in de Ludgeruskapel. Hoe gaat 
dat dan? Welnu, van te voren wordt een tijdrooster 
opgemaakt waar alle bidders kunnen intekenen op een 
bepaald uur – de aanbidding is tot 6.00 uur ’s ochtends. 
Rond het afgesproken uur klopt de diensthebbende 
op de kloosterdeur en wisselt zijn of haar voorganger 
af. Het is ook mogelijk, dat meerdere bidders tegelijk 
aanwezig zijn. Het is heerlijk stil en rustig. Mystici zeggen 
dan ook, dat God meer aanwezig is in de stilte dan in het 
lawaai. In ieder geval is het een spirituele ervaring, waar 
een wakkere geest en een vermoeid lichaam elkaar 
aanvullen. Advent 2016, begin van het nieuwe kerkelijk 
jaar en voorbereiding op Kerstmis.

TOT SLOT

Ludgerus Magazine in 2017
Dit is het laatste nummer van Ludgerus Magazine in 
2016, en misschien wel helemaal het laatste nummer. 
Een werkgroep met mensen uit de Ludgerus-, Martinus- 
en St. Salvatorparochies bekijkt momenteel hoe de 
communicatie – onder meer via een parochieblad – in 
2017 gestalte moet krijgen; de kans is groot dat er dan 
één parochieblad komt voor de ‘grote stadsparochie’. In 
dat geval is er dus sprake van een fusie van Ludgerus en 
Martinus magazine.
In ieder geval is dit het laatste nummer waaraan 
hoofdredacteur Armand Heijnen heeft meegewerkt. Na 
bijna 30 afleveringen van Ludgerus Magazine te hebben 
gecoördineerd en geredigeerd, vindt hij het tijd worden 
om het stokje over te dragen. Op de achtergrond blijft 
hij wel nog betrokken bij het ontwikkelen van een nieuw 
blad.

Zalig Kerstfeest
De redactie van Ludgerus Magazine en het bestuur en 
pastorale team van de Ludgerusparochie wensen alle 
lezers van het blad mooie feestdagen, een zalig Kerstfeest 
en een gelukkig en gezond 2017 !
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