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DBeste parochianen ,
 
Vrede in de wereld en in onszelf.
Dit jaar vieren we 300 jaar Vrede van Utrecht. Als iemand vraagt naar het 
meeste gebruikte woord is in deze tijd? Dan is het antwoord klaar als het 
daglicht: “VREDE”. Iedereen zoekt en praat over vrede in de wereld. Een 
Indiase schrijver zei: “Als jullie deze wereld willen verbeteren, geef ik jullie 
daarvoor een kleine mantra (een woordje) mee: ‘zelf vrede worden’. 
Maar dat gebeurt niet in onze tijd. Velen denken alleen maar aan hun eigen 
voordeel en slechts weinigen denken aan anderen. Dat is de oorzaak van 
veel onvrede tussen de mensen. Onvrede die voor sommigen zelfs escaleert, 
uitgroeit tot terrorisme. Maar we zien dat dit uiteindelijk niemand helpt. Kwaad 
kan alleen maar kwaad voortbrengen. En meer kwaad brengt nóg meer 
kwaad voort. 

In deze bijzonder onzekere periode is de boodschap van Jezus nog relevanter geworden. Wij kunnen 
vrede scheppen in deze wereld met Zijn boodschap van liefde, geloof en hoop. Als je in God gelooft 
dan is het onmogelijk om andere naties te vernietigen, waarin ook kinderen van God leven. Als gelovigen 
moeten we mensen zijn die hoop scheppen in deze wereld. De liefde moet alle kwaad en verdeeldheid 
overwinnen. Wie die gewonde christen, moslim of Hindoe ook moge zijn, uiteindelijk is hij of zij een mens. 
Wij moeten in onze tijd proberen om die menselijkheid te ontdekken en te respecteren. Niet wat hij of zij 
gelooft is van doorslaggevend belang, maar het feit dat we allemaal kinderen van de ene God zijn. 

De mens centraal stellen. Dat noemen we social business of maatschappelijk verantwoord ondernemen. 
De rampen zoals in de textielindustrie in Bangladesh zouden nooit gebeurd zijn als de zakenlui de mens 
centraal hadden gesteld. Het is tijd om de prioriteiten te verschuiven. Economie moet er zijn voor de mens 
en niet andersom. Gandhi geloofde dat alleen maar drie dingen de wereld kunnen veranderen: Ahimsa 
(in het Sanskriet betekent dit: niet doden), liefde en barmhartigheid. Hij vond dat alle mensen hetzelfde 
zijn, hij respecteerde de waarden van elke religie en hij probeerde eenheid onder de mensen te brengen. 

De Nederlandse bisschoppen hebben een paar jaar geleden gezegd “In Christus zijn wij allen geroepen 
tot vreedzaam samenleven en respectvolle omgang met mensen van andere culturen en godsdiensten. 
Bekendheid van elkaar kan wederzijds vertrouwen kweken en onderling begrip. Vredesbijeenkomsten en 
gemeenschappelijke gesprekskringen met andersgelovigen kunnen een waardevolle bijdrage hiertoe 
vormen. Laten wij als katholieke gelovigen bidden dat God alle mensen zal bijstaan niet toe te geven 

aan de verleidingen van haat en geweld, maar om zich te wijden aan gerechtigheid en 
vrede.” Laten wij beginnen deze gerechtigheid en vrede bij onszelf in praktijk te brengen. 
Ik besluit met de woorden van H. Francisus van Asissi: “Heer maak mij een instrument van 
vrede in deze wereld”. 

Met vriendelijke groeten, 
jullie pastoor George Paimpillil  
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- Door Nol van Beek -

Een van die mensen is Gerard 
Luiten, toegewijd lid van de St. 
Ludgerusparochie, die met een 
aanstekelijk  enthousiasme en met 
de uitspraak “je kunt de Heer wel 
uit de hemel bidden, maar als je 
er niets aan doet heb je er ook niks 
aan” gewoon aan de slag gaat 
en probeert recht te doen aan 
de woorden van Jezus: “Want Ik 
had honger en jullie hebben Me te 
eten gegeven. Ik had dorst en jullie 
hebben Me te drinken gegeven, Ik 
was vreemdeling en jullie hebben 
Me opgenomen. Ik was naakt en 
jullie hebben Me gekleed. Ik was ziek 

en jullie hebben naar Me omgezien. 
Ik zat in de gevangenis en jullie 
kwamen naar Me toe.” (Mattheüs 
25). 

Illegaal
Dat laatste doet Gerard ook blijkens 
zijn verslag van een bezoek aan het 
vluchtelingen-detentiekamp in Zeist 
in het vorige Ludgerus Magazine. 
Als je echter de verhalen hoort over 
de hulpvaardigheid van zijn vader 
tijdens de oorlog – een timmerman 
die onder andere belast was met 
maken van doodskisten -  die op 
slinkse, illegale wijze de stroom 
“doorleverde” aan zijn buren en 
acties op touw zette om voedsel te 

regelen bij tuinders in het Westland, 
verbaast het je niet dat ook Gerard 
de daad bij het Woord voegt: het zit 
kennelijk in de genen. 
Gerard houdt van de praktische 
en snelle aanpak. Toen er een 
asielzoekerscentrum in Oog in Al 

In een tijd waarin de kerk steeds minder een  zichtbare rol speelt in het maatschappelijk leven 
spelen veel “kerkmensen” nog wel degelijk een belangrijke rol op diverse maatschappelijke 
terreinen. Niet in de schijnwerpers, maar meer op de achtergrond en met dezelfde intentie 
en ijver waarmee de kerk al sinds eeuwen de handen uit de mouwen heeft gestoken: omzien 
naar elkaar. 

Gerard Luiten houdt van aanpakken:

Omzien naar elkaar

Verschillende  opvanginstellingen voor dak- en thuislozen 
werden de laatste jaren geconfronteerd met de vraag 
naar opvang van ‘personen met een onzekere verblijfstitel’. 
Ook bij de kerken klopten  steeds vaker vluchtelingen 
en uitgeprocedeerden aan. Daarom werd in 2001 de 
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht 
(SNDVU) opgericht.
Veel afgewezen asielzoekers lukt het niet om in de 
korte tijdsspanne van 28 dagen hun zaken op orde 
te krijgen of een nieuw verzoek in te dienen. Dit is de 
reden dat de SNDVU tijdelijk onderdak en (juridische) 
ondersteuning biedt aan uitgeprocedeerde asielzoekers 
die op straat worden gezet of met uitzetting bedreigd. 

Ook de gemeente Utrecht, waarmee intensief wordt 
samengewerkt,  vindt dat deze mensen niet op straat 
kunnen verblijven en heeft daarom subsidie voor een 
noodopvang verstrekt. Het uitgangspunt voor opvang is 
dat er op basis van vertrouwen  gewerkt wordt aan een 
humane en duurzame oplossing. Begeleiding van deze 
mensen  kan zich richten op het alsnog verkrijgen van een  
verblijfsvergunning, maar ook op terugkeer. De stichting is 
gehuisvest in de Dominicuskerk. 
Bron: www.sndvu.nl

“Alle mensen worden vrij 
en gelijk in waardigheid en 
rechten geboren. Zij  zijn 
begiftigd met verstand en 
geweten, en behoren zich 
jegens elkander in een 
geest van broederschap 
te gedragen.” Artikel 1 van de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens

Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht (SNDVU)
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Weet je nog Heleen, dat ik tegen 
je zei dat ik zou bidden voor 
een huis in de buurt en dat de 
kinderen dichtbij konden blijven? 
Ik zou bidden voor een groot huis 
waar we met z’n allen heerlijk in 
wonen konden? En moet je nu 
eens zien! De tranen schieten in 
haar ogen. We zitten op de bank 
in haar nieuwe huis. Het is prachtig 
geworden, er is heel hard gewerkt. 
Alles waar ik voor heb gebeden is 
uitgekomen. Wat een zegeningen 
om je heen hè, zeg ik. Ja zegt ze 
volmondig, ik ben zo dankbaar. 
God heeft mij gezegend. Heeft 
God haar nu gezegend met een 
huis, knaagt het in mij. Dan weet 
ik er nog wel een paar die Hij zou 
kunnen zegenen. Ik vind het mooi 
dat je het zo kunt zien, zeg ik haar, 
maar is het dan ook zo dat God 
de mensen die nog geen huis 
hebben, niet zegent? Ze kijkt me 
onderzoekend aan. Misschien zijn 
het niet zulke goede mensen? 
zegt ze vragend. Denk je dat het 
zo werkt? vraag ik haar. Dat je het 
geluk of ongeluk één op één kunt 
afmeten aan hoeveel God die 
persoon zegent en dus hoe goed of 
slecht die mensen zijn? Wij geloven 
dat wel, zegt ze. Wij geloven dat 
God alles kan, zegt ze. Als God 
de wereld zou willen verwoesten 
over twee seconden dan doet Hij 
‘woesh’, en ze knipt in haar vingers. 
Ik geloof niet dat God alles op die 
manier in de hand heeft, zeg ik. Ik 
kan dat beeld niet rijmen met een 
liefdevolle en rechtvaardige God 
als ik zie hoe veel leed sommige 

heel goede mensen treft, of als ik 
hoor over een tornado waar 100 
mensen bij sterven. 
Wij zeggen dan dat God je zo 
goed vindt, dat Hij je al eerder in 
de hemel wil hebben, zegt ze. Hier 
gaapt een kloof in geloof tussen 
ons. 
Maar weet je wat het ook is, zegt 
ze. Dit huis zag er niet uit, niemand 
wilde het en ik kwam hier binnen en 
ik dacht ‘dit is het.’ Zelfs mijn man 
zag het niet zitten, d’r moest heel 
veel aan gebeuren. Maar ik wist 
diep van binnen dat dit onze plek 
was. En toen volgde het ene goede 
nieuws op het andere; dat Mitros 
mee ging helpen opknappen, dat 
jij ons hielp, dat vrijwilligers van de 
kerk en onze familie ons gingen 
helpen.
Jij zag dus een mogelijkheid, je wist 
dat het goed was en nu ben je 
enorm dankbaar. Misschien moeten 
we het ook niet omdraaien, zeg ik. 
Dat jij je gezegend voelt wil 
misschien niet zeggen dat de ander 
dús niet gezegend is. Ja zegt ze, 
precies. En ik ben niet rijk, maar 
dat wil ik ook helemaal niet. We 
zijn gezond en we zijn gelukkig met 
elkaar. Dat is pas rijkdom.

Heleen Heidinga werkt als 

buurtpastor in Zuilen waar ze in 

een samenwerkingsproject met de 

Stichting Buurtpastoraat Utrecht en 

wooncorporatie Mitros mensen begeleidt 

in hun proces voor, tijdens en na de 

verhuizing. 

H.Heidinga@buurtpastoraatutrecht.nl

Gezegend zijn

Verhalen uit de buurt
kwam stapte hij op de dominee in 
de wijk af met de boodschap: “We 
kunnen de mensen ver weg in Afrika 
gaan helpen, maar ze staan nu op 
onze stoep. Wat gaan wij voor deze 
mensen doen? “ 

Bed, bad en brood 
Daarnaast startte hij met een 
bevriend advocaat een opvang 
voor “nieuwe”, uitgeprocedeerde 
asielzoekers (gekomen na 1 april 
2001),  die volgens de wet binnen 
28 dagen hun terugkeer moesten 
regelen, wat in veel gevallen niet 
lukte, waardoor ze “geklinkerd” 
werden (op straat ofwel op de klinkers 
gezet).  Niet zo eenvoudig, want alles 
moest bevochten worden (ook in 
eigen kring),  maar Gerard en andere 
vrijwilligers zetten door en  kregen ook 
de gemeente Utrecht (onder andere  
in de persoon van toenmalige 
wethouder Hans Spekman) aan hun 
zijde. De gemeente is vervolgens 
ook subsidie gaan verstrekken voor 
de noodopvang (en doet dat nog 
steeds). 
Er werd een stichting opgericht, 
Stichting Noodopvang Dakloze 
Vreemdelingen Utrecht (zie kader), 
waar professionele krachten in 
samenwerking met vrijwilligers 
inmiddels noodopvang verlenen 
aan  ongeveer 100 asielzoekers en  
meer dan 20 huizen (in beheer bij de 
noodopvang) beschikbaar stellen en 
zorgen voor bed, bad en brood.  
Op dit moment is Gerard al weer 
bezig met de organisatie van een 
nachtopvang voor illegalen in 
Utrecht. Stilzitten kan hij niet en als ik 
vertrek zegt hij bij de deur nog een 
keer: “Omzien naar elkaar, daar 
gaat het eigenlijk om”. 

5



pcbuitvaartzorg.nl

Donaudreef 25 · 3561 EL Utrecht

Dag en nacht 
bereikbaar voor 

directe hulp na overlijden 
(030) 262 2244

ANBI nr. 813846481

Katholiek onderwijs in India is 
mogelijk door uw hulp.

Wilt u ons helpen?

www.sintthomas.nl • Pastoor G. Paimpillil • Tel. 0650.813862
ABN-AMRO: 47.76.87.334, t.n.v.
St. Thomas Stichting te Utrecht

 coaching       mediation      training

met het oog op inspirerende samenwerking

d o kte rs  w o r d e n  e r  b e te r  va n

Kennedylaan 2    3533 KH Utrecht     tel 030-2947193     E contact@laurensbaas.nl
www.managementinverbinding.nl
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T- Door Tim Schilling -

Tenminste, nood was hier niet 
zo zichtbaar als in mijn thuisland 
Amerika, waar je soms mensen 
tegenkwam die rondliepen met heel 
hun aardse bezit in een karretje. Wel 
bleef ik in Nederland geld stoppen 
in de collecte en ik maakte geld 
over aan goede doelen, maar 
na een tijd begon het te knagen. 
Ik wou meer weten en doen. Dus 
heb ik ja gezegd toen ik gevraagd 
werd voor het bestuur van de 
caritasinstelling van de  toenmalige 
Dominicusparochie. En daarom zet 
ik deze betrokkenheid door in het 
nieuwe, grotere parochieverband.
Op deze pagina ziet u een foto 
van nog meer mensen die graag 
dienstbaar zijn aan mensen in nood. 
Dit zijn de leden van de werkgroepen 
en bestuur van de nieuwe Parochiële 
Caritasinstelling (PCI) St. Ludgerus. 
Sommigen onder hen hebben dit 
werk jaren- en zelfs decennialang 
gedaan namens de voormalige 
parochies. Wanneer iemand aanbelt 
met een hulpaanvraag (“Ik heb 
onderdak/ eten/een baan/advies/

een maatje nodig”) zijn dit de 
gezichten, de handen en voeten, 
van de parochie. Deze mensen 
zorgen ervoor dat geld beschikbaar 
is, dat de voedselbanken blijven 
draaien, dat iemand die wanhopig 
is de juiste verwijzing krijgt naar 
professionele hulp.

Fusie
Op 23 mei zijn we allemaal bij elkaar 
geweest om het nieuw begin te 
markeren van de PCI St. Ludgerus. 
Het oprichtingsdecreet hebben we 
in april ontvangen van Kardinaal 
Eijk. De leden van het bestuur zijn 
Tim Schilling (voorzitter), Marlies 
Kwinkelenberg-de Bont (secretaris-
penningmeester) en Liesbeth de 
Moor. De belangrijkste taak voor 
de nieuwe PCI op de korte termijn 
is om de praktische kant van het 
fusieproces af te ronden en de 
nieuwe samenwerking volledig op 
gang te brengen. Maar op de langere 
termijn is het vooral zaak om steeds 
beter dienstbaar te worden aan de 
mensen in nood in onze omgeving. 
Wilt u ons hierbij helpen? Dat kan 
op verschillende manieren. Ten 

eerste horen we graag over situaties 
waarvan u denkt dat de parochie 
goede diensten kan verlenen. Ten 
tweede: we hebben mensen nodig 
voor de caritaswerkgroepen in 
alle zes geloofsgemeenschappen 
van onze parochie. Als u hier 
belangstelling voor hebt, neem dan 
contact op met mij. Ten derde, we 
rekenen op uw blijvende financiële 
steun voor dit werk. Tegelijkertijd 
snappen we dat het erg belangrijk is 
dat u goed geïnformeerd wordt over 
wat de noden zijn en waarvoor het 
geld gebruikt wordt. Daarom zal het 
bestuur in de komende jaren prioriteit 
geven aan (1) goed overleg met 
het parochiebestuur en (2) goede 
informatieverspreiding onder de 
parochianen. Wij staan altijd open 
voor uw ideeën en suggesties.

Liefde
Veel wezenlijker dan het werk van 
de PCI is het besef dat nodig is voor 
elke gelovige: dat liefdadigheid de 
kerntaak is van ons christenzijn. God 
is liefde, en Zijn opdracht aan ons is 
om lief te hebben. We slagen hier 
als parochie vooral in wanneer ieder 
van ons in zijn dagelijks leven de 
houding van liefde en dienstbaarheid 
aanneemt. Nooit vergetend uiter-
aard dat “elke goede gave, elk 
volmaakt geschenk neerdaalt van 
boven” (Jakobus 1,17)!

De voorzitter van PCI Ludgerus Tim 
Schilling is bereikbaar op: 
Tel. 030-299-3724. 
E-mail: timandjanke@planet.nl

Eén reden waarom ik actief werd in de caritasinstelling van de parochie was omdat ik wou weten 
waar dat geld van de collecte naartoe ging. Niet uit achterdocht, maar gewoon uit nieuwsgierigheid. 
Want als christen wil je dienstbaar zijn aan mensen in nood, maar in welgesteld Nederland zag ik 
zelden mensen in acute, materiële nood. 

Van links naar rechts: Afra 
Stor, Joop in den Haak, 
Mariken van Nimwegen, 
Annemiek Atteveld, 
Liesbeth de Moor, Armand 
Heijnen, Gerard Stoet, 
Gerrit Jan Westerveld, 
M.Th. van Heeteren, Reny 
Achterberg, Jan Berg, 
An Kooijman, Jan van de 
Bildt, Corrie Huisen, Tim 
Schilling. 

Samen mensen helpen
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- Door Laurens Baas-

In dagblad NRC/Handels-
blad las ik daar onlangs 
een mooi berichtje over. 
In een kritische preek vol 
vermanende woorden, zo 
schrijft de krant, heeft Paus 
Franciscus de verzamelde 
Italiaanse bisschoppen 
gewaarschuwd dat ze 
moeten voorkomen luie 
functionarissen te worden, 
die zich vooral “zorgen 
maken over zichzelf, over 
organisaties en structuren”. 
Hij spoorde de bisschoppen 
aan om een voorbeeld te zijn 
van de liefde van God, om 
hun verbondenheid te tonen 
met de gemeenschap van 
gelovigen, te luisteren naar 
mensen die lijden. En dat in 
zijn eerste preek ten overstaan 
van een voltallig episcopaat! 
Onze paus heeft lef.

Substituten
Terwijl ik dit schrijf, ligt het 
krantenknipsel voor me. Het 
sprak me erg aan en deed 
me, niet geheel onwillekeurig, 
denken aan onze eigen 
bisschop kardinaal Eijk. Al vanaf 
zijn aantreden is hij bezig met 
de organisatie en structuur 
van het bisdom, en van de 

parochies binnen het bisdom. 
Euro’s en gewijde priesters zijn 
daarin zijn richtsnoer. Het lijken 
voor hem substituten voor de 
liefde van God te zijn. Euro’s 
laten zich niet leiden door de 
liefde van God. God kan wel 
mensen leiden, mensen die in 
deze verharde samenleving 
op zoek gaan naar Zijn liefde 
en naar elkaar, verbonden in 
liefdevolle en toegankelijke ge-
loofsgemeenschappen. Waar 
die mensen worden ontvangen 

en gezien. Die mensen zullen 
bereid zijn om bij te dragen 
aan de instandhouding 
van parochies. Van vitale 
geloofsgemeenschappen, 
waardoor jonge mensen zich 
misschien aangesproken 
voelen om er te gaan die-
nen. 

Samen
Vanuit die bron is het 
bestuur bezig met een visie 
op de toekomst van onze 
parochie, waarin vitale 
geloofsgemeenschappen 
dicht bij de mensen laten 
zien wat de liefde van God 
betekent in de zorg om 
elkaar. Die liefde willen we 
kunnen laven in krachtig 
levende gezamenlijke vierin-
gen, waarin we steun vinden 

in de woorden van Christus 
en in elkaars aanwezigheid. 
Niet primair geleid door de 
ontwikkeling van de inkomsten 
of van het aantal gewijde 
priesters, maar door Gods liefde 
en door onze zorg om degene 
die dat nodig hebben.
Laten we elkaar in die koers 
vasthouden, steunen en 
inspireren. In de liefde van God.

Laurens Baas is vice-voorzitter van 
het parochiebestuur.

Organisaties en structuren houden niet alleen het bestuur van de Sint Ludgerusparochie bezig, 
maar ook Paus Franciscus. Maar dan anders… 

I
Op weg naar vitale 
geloofsgemeenschappen

D
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D
- Door Armand Heijnen-

De pastoor zal zich aan de studie 
gaan wijden (hij is bezig met een 
proefschrift om doctor in de theologie 
te kunnen worden). En tevens zal hij op 
zoek gaan naar nieuwe uitdagingen 
in het pastoraatswerk. Het besluit dat 
het bisdom genomen heeft of gaat 
nemen over zijn opvolging of hoe 
het met de St. Ludgerusparochie 
nu verder zal gaan, was bij het ter 
perse gaan van dit nummer nog 
niet bekend. Zodra dat er is zullen 
wij u dat, bijvoorbeeld via Ludgerus 
Actueel, aan u doorgeven.
Pastoor George Paimpillil werkt sinds 
2010 in de parochie St. Ludgerus. 
Als sinds de jaren negentig is hij 
werkzaam in het aartsbisdom (in ‘s 
Heerenberg, Denekamp en Utrecht), 
maar zijn wortels liggen duizenden 
kilometers hier vandaan: in India. 
Hij behoort tot de zogenaamde 
‘Thomaschristenen’: christenen 
die vanaf de eerste eeuw in India 
woonden en die door de apostel 
Thomas tot het christelijk geloof zijn 
gebracht. 

Wereldkerk
Thomas-christenen onderscheiden 
zich volgens pastoor Paimpillil 
doordat ze hun geloof en levensstijl 
integreren in de Indiase cultuur, 
die vooral op Hindoetradities is 
gebaseerd. Hun eigen achtergrond 
en overtuigingen hebben nooit in de 
weg gestaan van hun acceptatie 
van andere culturen. Dat vermogen 
om zich aan de omgeving aan te 

passen heeft hij meegebracht, toen 
hij in 1996 naar het Aartsbisdom 
Utrecht kwam. 
Hij werkte uiteindelijk slechts twee 
jaar als pastoor in India. Toen hij 
las over het grote priestertekort 
in Nederland, aarzelde hij geen 
moment en schreef een brief aan 
kardinaal Simonis. Daarin bood hij zijn 
diensten aan de Kerk van Nederland 
aan. “De bisschoppen van India 
stimuleerden ons priesters ook om 
dit te doen, vanuit het idee dat we 
allen deel uitmaken van dezelfde 
wereldkerk.”
Paimpillil vindt kwaliteit in zijn werken 
als parochiepriester van groot 
belang. “Dichtbij de mensen staan 
is belangrijk, net als dienstbaar 
zijn aan de gelovigen. Daarom 
ben ik naar Nederland gekomen: 
om hier dienstbaar te kunnen zijn. 
Hier in Nederland ben ik meer een 
Nederlander en geef ik mensen de 
ruimte om hun geloof te beleven.” Hij 
geeft een praktisch voorbeeld: “Als 
elke kerklocatie in de parochie een 
eigen parochieblad wil, zeg ik: doe 
maar. Die ruimte krijgen ze. Maar 
daarnaast ben ik met een eigen 
initiatief begonnen – een gezamenlijk 
blad voor de gehele parochie. Daar 
is nu niemand tegen, sterker nog: het 
enthousiasme groeit.” 

Aandacht
“Mensen wachten me na de Mis 
op voor een groet of een praatje. 
Mensen snakken werkelijk naar 
aandacht. Ik maak wel altijd duidelijk 
dat ik niet in mijn eentje priester 

ben, er bestaat ook nog zoiets als 
het algemeen priesterschap. Dat 
betekent onder meer dat mensen 
met hun naasten moeten praten, 
aandacht moeten geven aan de 
ander. Laagdrempelig contact 
is belangrijk, voor mij met de 
parochianen maar ook voor de 
gelovigen onderling.” 

Afscheidsviering
De eucharistieviering tijdens welke 
we van pastoor George afscheid 
nemen, zal plaatsvinden op zondag 
25 augustus in de Rafaelkerk om 
10.00 uur, dus niet zoals in die kerk 
gebruikelijk is om 11.00 uur. Wij houden 
u op de hoogte van eventuele 
overige afscheidsactiviteiten.

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van 

een interview met pastor George is het 

blad ‘Priester’. Ter gelegenheid van 

Roepingenzondag (21 april) heeft het 

Aartsbisdom Utrecht deze eenmalige 

glossy uitgebracht. Het blad telt 96 

pagina’s en kost € 4,95 (excl. verzenden). 

Meer informatie is te vinden op de 

websites www.aartsbisdom.nl/webwinkel 

of www.ariensinstituut.nl.

Vlak voor het sluiten van deze editie van Ludgerus Magazine werd bekend dat pastoor George 
Paimpillil de St. Ludgerusparochie per 1 september gaat verlaten. 

Pastor George gaat weg



Het Schiller Theater Place Royale is een bijzonder sfeervol 
Rijksmonumentaal theater met zo’n 134 stoelen. Het theater, in het 

hartje van Utrecht, heeft een uitstekende akoestiek. Wij hebben 
het komende seizoen bijzondere voorstellingen gepland, poëzie, 
musical, klassieke concerten, cabaret, kleinkunstvoorstellingen, 

Utrechts Cabaret Festival, voordrachten, lezingen, congressen, 
Utrechts Kleinkunst Festival, kindervoorstellingen, Argentijnse 

tangoconcerten, salons en toneel.

Minrebroederstraat 11   3512 GS Utrecht Tel: 030-2319380
reserveringen: www.schillertheater.nl

Sponsor: Schinkel Benelux Stefon b.v.
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Volgens de weerstatistieken van het KNMI is het -1˚ C in de nacht van zaterdag 2 op zondag  3 
maart. Een goede reden om je nog eens lekker om te draaien in je warme bed.  Maar dat geldt 
niet voor een groepje jongeren uit de Ludgerusparochie, waaronder Kees Groot, die bereid is 
ons iets te vertellen over zijn nachtelijk avontuur. 

Jongeren uit de 
Ludgerus zwerven 

op straat! 

K
Christen Nu

- Door Nol van Beek -

Kees en consorten proberen  op  
wat oude stukken karton de slaap te 
vatten, maar dat is niet zo makkelijk. 
Ze zijn al een keer weggestuurd en 
liggen nu ergens in een speeltuintje 
op een binnenplaats, waar de 
politie hen later ook weer sommeert 
te vertrekken. 

Kunnen zij dan niet gewoon lekker 
thuis slapen? Jawel, maar zij doen 
mee aan de Nacht Zonder Dak, 
een project van Tear, een kerkelijke, 
missionaire organisatie. Tear gelooft 
in de kracht van lokale kerken in 
de strijd tegen onrecht en 
armoede. De organisatie 
wil met dit project jongeren 
bewust maken van wat het 
betekent als je geen dak 
boven je hoofd hebt en je 
kostje maar bij elkaar moet 
zien te scharrelen. Bovendien 
brengt Tear door middel 
van sponsors geld bij elkaar 
om een daklozenproject in 
Kenia te steunen. 

De jongeren van de St. 
Ludgerus ontmoeten uit-
eenlopend volk op hun 
nachtelijke tocht: drie 
dronken jongens, die het 

een toffe actie vinden en graag 
met deze zwervers op de foto willen; 
enkele Hongaren van wie ze geld 
krijgen om wat te eten te kopen. En 
een paar echte daklozen met wie ze 
een lang gesprek hebben over geld, 
geloof en geluk. 

Tegen de ochtend druipen de 
zwervers uit de Ludgerus af naar 
de Kanaalstraat waar juist de 
eerste kerkgangers de Antoniuskerk 
binnenlopen, met wie zij een gesprek 
aanknopen. Allang blij dat ze even 
lekker warm binnen kunnen zitten. 
Ook bezoekt de groep jongeren  
de kindernevendienst, waar de 

kinderen nieuwsgierig vragen stellen 
over hun nachtelijke tocht. Kees is 
erg blij met het gastvrije onthaal 
in de Antoniuskerk en vindt het 
bijzonder op deze manier een klein 
stukje van de wereld van de dakloze 
binnen de kerkmuren te kunnen 
brengen op zondagmorgen.  

Wat is de belangrijkste drijfveer van 
Kees om hieraan mee te doen? 
Vooral zelf een keer ervaren wat het 
is om in de kou ’s nachts over straat 
te moeten zwerven. En bovendien is 
het mooi meegenomen dat we er 
ook nog wat geld mee opgehaald 
hebben voor het goede doel. 

Ten slotte vertelt Kees 
nog enthousiast over de 
ontmoeting in de stad, 
een poos later,  met één 
van de zwervers die zij 
op die  bewuste nacht 
waren tegengekomen. 
Daaruit bleek dat deze 
dakloze het nachtelijk 
gesprek met de jongeren 
erg had gewaardeerd. 
Wat Kees betreft was 
die waardering wel een 
nachtje kou lijden waard. 

De deelnemers aan de Nacht zonder Dak
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I- Door Armand Heijnen -

“Ik heb eerst drie jaar voor de klas 
gestaan als godsdienstleraar, 
maar in 1988 ben ik in het 
pastoraat gaan werken. In de 
tijd dat ik studeerde, tussen 1976 
en 1985 was er nog heel wat 
meer mogelijk dan nu: ik kon me 
specialiseren in én pastoraat én 
een onderwijsbevoegdheid 
halen. De keuze voor de 
studie theologie heb ik 
eigenlijk pas helemaal 
aan het einde van de 
middelbare school ge-
maakt. Ik heb lang ge-
dacht geschiedenis te 
willen gaan studeren, maar 
na een kloosterbezoek en 
heel open en enthousiaste 
gesprekken met een van 
de monniken heb ik toch 
voor theologie gekozen. 
In het begin inderdaad 
vanuit het idee priester of 
zelfs kloosterling te willen 
worden, maar al heel snel wist ik 
dat dat niet mijn weg was.

Vernieuwingsdrang
“Tijdens mijn studie heerste er 
binnen de kerk een geweldig 
optimisme, wat zich later 
institutionaliseerde in de 8 mei-

beweging. Het was de tijd van 
het landelijk pastoraal overleg 
in Noordwijkerhout. In de kerk 
gebeurde opeens van alles. Er 
waren kansen voor pastoraal 
werkers, voor vrouwen… Helaas 
is er van die tijdgeest, van die 
vernieuwingsdrang, weinig meer 
overgebleven. 

“Mijn pastorale stage deed ik 
in een bloeiende parochie in 
Zeist-West. Toen ik eenmaal het 
onderwijs had verlaten kwam 
ik terecht in een parochie in 
Utrecht: Tuindorp. Daar heb 
ik 8 jaar gewerkt; heel anders 
dan het enthousiasme in Zeist. 

Hier hadden we te maken  met 
hooglopende ruzies en polarisatie 
rond het koor en de plannen 
voor sloop en nieuwbouw van de 
kerk. Ik ben daar druk geweest 
met bijvoorbeeld communie 
en vormsel-voorbereiding… 
een heel andere tijd en ander 
soort werk dan wat ik later in 
Lombok te doen had. In de 

Antoniusparochie hoefde ik 
de dames die de kinderen 
voorbereidden op de 
eerste communie weinig te 
vertellen… 

“Toen ik van werkplek wilde 
veranderen en van het 
bisdom te horen kreeg dat 
Lombok één van de opties 
was, moest ik toch even 
slikken. Lombok stond vanuit 
de herinneringen aan mijn 
stagegroep bekend als 
achterstandswijk en een 
soort ballingsoord. Na een 
openhartig gesprek met 

de toenmalige pastoor Carlos 
Spoor en de vicevoorzitter van 
het parochiebestuur duurde het 
nadenken niet al te lang en is 
een mooie tijd begonnen. 

Oecumene
“Er waren toen, eind jaren 

In april vierde Gerrit Jan Westerveld zijn 25-jarig jubileum als pastoraal werker. Reden om hem 
op te zoeken voor een gesprek over zijn werkzaamheden gedurende die tijd. “Ik had geen flauw 
idee wat ik zou kunnen verwachten toen ik begon, maar ik ben blij dat ik de veelkleurigheid van 
Lombok heb mogen meemaken.”

Gerrit Jan Westerveld:

25 jaar lang op zoek na ar grensgangers
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tachtig, al veel contacten tussen 
protestanten en katholieken, 
tussen de Antoniuskerk en de 
Vredeskerk (nu de Pnielkerk; 
de Vredeskerk lag op de plek 
waar nu De Wijkplaats staat). Je 
wist van elkaar wat er speelde, 
er waren oecumenische 
vieringen, we gingen voor in 
elkaars kerken. Eigenlijk was het 
thema oecumene toen veel 
vanzelfsprekender dan nu.

“Het contact met de moslims 
is vooral verstevigd na de 
aanslagen op het World Trade 
Centrum op nine-eleven (11 
september). Heel kort na 
die aanslagen kreeg ik een 
uitnodiging om naar de moskee 
te komen. Daar vertelde de imam 
wat hij de komende vrijdag in 
het middaggebed zou zeggen: 
dat moslims niet moorden. Die 
boodschap moest ik doorgeven 
aan de mensen in onze kerk. 
Daarna kwam de imam als 
gast in de oecumenische 
vredesdienst en is een lange weg 
van samenwerking begonnen. 

Moskee
“Toen de parochie haar 
eeuwfeest vierde in 2002-
2003, werd in dat kader ook 
een interreligieuze viering 
gehouden met een vijftal 
geloofsgemeenschappen uit 
Lombok. Een belangrijk moment 
in de samenwerking was in 
2006 de ontvangst van een 
groep Indonesiërs door moskee 

en parochie in Lombok. “Die 
contacten met de andere 
geloofsgemeenschappen zijn 
goed, maar we moeten bij de 
les blijven, het blijft niet vanzelf 
goed gaan. De moslims zijn 
nu heel druk met de bouw 
van een nieuwe moskee, en 
de Antoniusgemeenschap 
heeft het druk met zich een 
plek te verwerven binnen de 
fusie-parochie St. Ludgerus. 
Het ontbreekt vaak aan tijd 
en menskracht, ook al beseft 
iedereen dat dit voor onze 
samenleving een uiterst 
belangrijk onderwerp is. Gelukkig 
is er aan beide kanten een besef 
dat we elkaar nodig hebben.

“Als je me vraagt naar een 
hoogtepunt in mijn loopbaan… 
dat we op een Vredesdag 
samen met andere geloven 
ballonnen hebben opgelaten. 
Toen had ik echt het gevoel: hier 
doe je het voor. We zijn samen 
bezig met vrede, met de wereld 
een beetje beter te maken. Het 
is dan ook een heel sterke wens 
van mij om de ervaringen die in 
Lombok zijn opgedaan, breder 
te benutten. Want daar, in wat 
ooit die achterstandswijk was, is 
het toch maar gebeurd.

“De rijkdom van de in Lombok 
opgedane ervaring zit voor 
mij vooral in het contact met 
‘grensgangers’. We zitten als 
rooms-katholieken op een 
krimpend eiland. Er zijn steeds 

minder mensen die dit werk 
kunnen dragen. Daarom is 
het belangrijk dat we ook 
buiten de grenzen van onze 
parochiegemeenschappen kij- 
ken. In Lombok gebeurt dat. Daar 
werken christenen samen met 
mensen die vaak niks met het 
christendom of de kerk hebben, 
maar die wel met dezelfde 
thema’s bezig zijn. Een thema 
als vrede of interculturaliteit 
bijvoorbeeld.

Aanbod
“Misschien zit daarin, in het 
zoeken van grensgangers, ook 
de opdracht voor de nieuwe 
Ludgerusparochie. Als christenen 
dreigen we onzichtbaar te 
worden, op te lossen in de massa 
van de stad. We brengen maar 
mondjesmaat over het voetlicht 
wat we als parochie te bieden 
hebben. Dat is jammer, want er is 
wèl veel vraag naar. We hebben 
veel te bieden wat ook buiten de 
kerkmuren van waarde is. Visies 
op interculturaliteit bijvoorbeeld, 
maar ook rituelen rondom een 
huwellijk of uitvaart.

“Ik heb zorgen, maar er is ook 
hoop. Er zijn nog steeds groepen 
die hun ziel en zaligheid in 
de parochie leggen, die zich 
inspannen om het geloof door 
te geven aan een volgende 
generatie. Dat inspireert, draagt 
eraan bij dat ik kan zeggen: ik 
heb een rijke baan, er is me veel 
gegeven in mijn werk.”

Gerrit Jan Westerveld:

25 jaar lang op zoek na ar grensgangers



Cock van Beek onderscheiden
Vrijdag 26 april 2013 was 
een bijzondere dag. Cock 
van Beek was jarig en 
de pastoraatsgroep had 
haar uitgenodigd om 
mee te gaan naar het 
poppentheater. Tenminste, 
dat dacht Cock, want tot 
haar verbazing gingen ze 
naar de stadsschouwburg. 

Daar werd ze feestelijk ontvangen en bleken ook 
haar schoonzusters te zijn. Langzaam drong tot Cock 
door dat er misschien iets anders aan de hand was. 
Het was de dag van de koninklijke onderscheidingen. 
In de feestelijk versierde zaal moest Cock op de 
eerste rij plaatsnemen. Een voor een werden de 
gedecoreerden door burgemeester Wolfsen naar 
voren geroepen. Toen Cock aan de beurt was werd 
ze eerst gefeliciteerd met haar verjaardag. Vervolgens 
vertelde hij uitvoerig over al haar activiteiten in en 
voor de parochie en de wijk, bijvoorbeeld als voorzitter 
van de kerkelijke werkgroep Missie, Ontwikkelings-
samenwerking en Vrede, lid van de Pastoraatgroep 
Nicolaas-Monica.. een indrukwekkende lijst. En – zo 
eindigde de burgemeester zijn verhaal – op grond 
van al deze verdiensten heeft het hare majesteit 

de koningin behaagd u 
te onderscheiden en u te 
benoemen als lid van de orde 
van Oranje Nassau. Tijdens het 
opspelden van het eremetaal 
speelde de organist 
‘Happy Birthday to you’. De 
burgemeester noemde Cock 
in zijn verhaal een doener 
en stille kracht. En daarmee 
heeft hij haar precies goed 
getypeerd. Vaak onzichtbaar, 

zonder veel woorden verzet Cock van Beek enorm 
veel werk voor de parochiegemeenschap. 
Na afloop is er een prachtige foto gemaakt die de 
week er na in het Stadsblad stond. 
Het was  een feestelijke dag. Dubbel feest voor Cock, 
ze genoot er zichtbaar van en terecht.

Moederdagviering 
12 mei heeft de 
Spaanstalige 
gemeente met elkaar 
gevierd. We zijn de 
viering begonnen met 
een processie van 
moeders naar onze 
moeder María. Daar 
hebben we bloemen 
aan haar gegeven 
en het lied “Vienen con alegría“, “Ze komen met 
vreugde” gezongen.

Eerste Heilige Communie 
Op 2 juni heb 
ik, Ana Maria 
Plomp Bravo, 
mijn Eerste 
Communie 
gedaan in de 
Willibrordkerk 
te Vleuten. 
Ik had het 
graag bij de Spaanstalige gemeente gedaan, net 
zoals mijn zus Mariale 2 jaar geleden. Maar helaas was 
ik de enige dit jaar en heb er daarom voor gekozen 
om het samen met mijn vriendinnetjes van school 
in Vleuten te doen. Op 9 juni vierden we mijn Eerste 
Communie nog een keer in de Spaanstalige 
gemeente.
Groeten, Ana Maria

Kroniek
Overleden
Mevr. Maria del Carmen Feito Cano
Geboren op 04-10-1933 en overleden op 06-04-2013
Iedere zondag als de Spaanstalige Gemeenschap 

Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht 
Telefoon: 030 – 244 13 19  ma-vr : 9-12 uur
Mail: rk.kerkcentrum@nicmonpar.nl 
Vieringen: zondag 10.00 uur;  
woensdag 9.30 uur morgengebed 

14

St. Nicolaas-Monicakerk                   



viert in de Nicolaas Monica, kwam Carmina, zoals 
wij deze Spaanse vrouw noemden, samen met Fina 
met de bus uit Nieuwegein. Twee onafscheidelijke 
vriendinnen die veel met elkaar deelden en altijd 
samen met elkaar optrokken. Met Pasen, 31 maart 
2013, sprak ik met Maria del Carmen en zei vertelde 
mij dat zij een zeer gelukkige vrouw is:  “Ik heb een 
lieve man, een lieve familie. Ik ben gezond. Ik kan 

overal naar toe en dat op mijn leeftijd!” Zelden ben ik 
zo’n tevreden vrouw die volop geniet van het leven 
tegengekomen. Nog geen week daarna overleed zij 
plotseling na een hartstilstand. Dat deze fiere vrouw 
zeer geliefd was, bleek duidelijk tijdens de emotionele 
afscheidsviering op donderdag 11 april. 

Toos Beentjes

St. Nicolaas-Monicakerk                   

St. Rafaëlkerk                                      
Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht 
Telefoon: 030 – 261 12 52  ma-vr : 10-12 uur 
Mail: secretariaat@sint-rafael.nl 
Website: www.sint-rafael.nl 
Vieringen: zondag 11.00 uur; zaterdag 19.00 
uur; dinsdag 19.00 uur; donderdag 9.00 uur

“Onze” Poolse gelovigen

De banden tussen Polen en Nederland zijn hecht en 
bestaan al lang. Veel Poolse soldaten hebben hun 
leven gegeven voor de bevrijding van Nederland 
in de Tweede Wereldoorlog. Van de overlevenden 
zijn er veel in Nederland gebleven. In de jaren 
daarna hebben nog meer Polen die stap genomen. 
Traditioneel zijn Polen katholiek en dus zochten ze naar 

ruimtes om hun geloof te belijden. Zo zijn ze dan ook 
in de kerk in Overvecht gekomen. Begin jaren tachtig 
is er een aantal hier hun eucharistie komen vieren. 
In het begin slechts een twintigtal, in de toenmalige 
Mariakapel. Maar hun aantal nam snel toe; die 
kapel werd te klein. Ook de kapel die ontstond na 
de eerste verbouwing, op de plaats van de huidige 
ontmoetingsruimte, werd te klein. Dus ging men naar 
de kerkruimte. Hun aantal bleef groeien, en zo komen 
er inmiddels iedere zondag zo’n 300 mensen, veelal 
jonge mensen en gezinnen met kinderen. De Poolse 
gelovigen doen moeite om naar de kerk te gaan. 
Velen zijn een uur of meer onderweg om er te komen.
Hun huidige voorganger is pastoor Tadeusz Kozienski. 
Hij heeft het zondags druk, want hij gaat ook voor in 
vieringen in Arnhem, Enschede, Tiel en Putten.
De naam van ‘onze’ Poolse parochie is Onze Lieve 
Vrouw van Chestochowa. 
Er bestaat een legende over een icoon van de 
maagd Maria. Die icoon zou in 1384 naar de Poolse 
stad Czestochowa zijn gebracht. Tijdens een van 
de vele veldslagen in de Middeleeuwen rukten de 
Hussieten in 1430 de icoon uit het altaar. Ze namen 
hem mee, maar onderweg ontdekten ze dat de icoon 
steeds zwaarder werd. Toen ze hem met zwaarden 
probeerden stuk te hakken, begon de icoon te 
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bloeden. Uiteindelijk viel hij in drie stukken uiteen. De 
koning gaf opdracht hem te restaureren, maar in 
de linkerwang van Maria lieten ze een litteken zitten. 
Sindsdien komen elk jaar duizenden pelgrims naar de 
Jasna Góra (lichte berg) in Czestochowa om deze 
afbeelding te zien. Ze noemen de zwarte madonna 
(in het Pools Czarna Madonna) ook wel Matka Boska 
(goddelijke moeder) en beschouwen haar als de 
‘koningin van Polen’. In onze kerk hangt ook een icoon 
op de achterwand van het priesterkoor. Deze icoon is 
eigendom van de Poolse parochie.

Inloopmorgen
Iedere doordeweekse dag is er ‘s morgen iemand op 
het secretariaat aan de Lichtenberchdreef aanwezig, 
maar er zijn drie ochtenden dat er meerdere mensen 
zijn. Dan is er ook koffie of thee en tijd voor een 
praatje. Dus als u een morgen heeft die u wilt invullen 
met wat gezelligheid, kom dan op dinsdag of vrijdag 
naar de Lichtenberchdreef 4 tussen kwart over tien 
en kwart voor elf. Op donderdagmorgen is er een 
viering in de kapel om negen uur, met aansluitend 
koffiedrinken in de zaal. Gemiddeld zo’n dertig 
mensen. Ook dan bent u van harte uitgenodigd.

Tuin van de pastorie

In een vorig nummer hebben we een oproep gedaan 
om te komen helpen bij het aanpassen van de 
binnentuin. Egaliseren ervan en leggen van graszoden. 
Even was er de angst dat er niemand gehoor zou 
geven, maar dat bleek gelukkig ongefundeerd, want 
er kwam wel degelijk hulp. Op de foto ziet u wel wie 
het is; pastoor George. Wij willen bij deze onze pastoor 
bedanken voor zijn inbreng en hulp. Het gras groeit 
goed dank zij de regen. Inmiddels zijn ook drie bankjes 
geplaatst om bezoekers de gelegenheid te geven 

even plaats te nemen. We hopen op veel bezoekers.

Overleden
Op zaterdag 13 april is in de leeftijd van 78 jaar 
overleden Ton Schröder. Zij was vrijwel vanaf het begin 
van de kerk aan de Lichtenberchdreef een trouw lid 
van het gemengde koor. Daarnaast hielp ze iedere 
vrijdag bij de bloemversiering van de kerk en was de 
drijvende kracht achter het kaarten maken, waarvan 
de opbrengst altijd besteed werd aan projecten voor 
de missie. Op diezelfde zaterdag, in de leeftijd van 
90 jaar,  is overleden Riek Meulemans. Zij was een 
van onze meest trouwe kerkgangers. Vroeger kwam 
ze met haar echtgenoot. Toen hij in de rolstoel was 
terechtgekomen, zaten ze vooraan. Na zijn overlijden, 
toen ze ook zelf slecht ter been was, had ze ook haar 
vaste plek vooraan. 

Op 25 april overleed Riek Nijland in haar slaap. Zij werd 
85 jaar. Niet bij iedereen bekend, maar zij behoorde 
tot de eerste vrijwilligers van onze kerk. Zij was o.a. 
notulist van het Kerkcentrumberaad en was actief 
in de toenmalige Pastorale Raad Overvecht. Ook 
missiewerk behoorde tot haar activiteiten.

Ook op 25 april overleed Jan Werkhoven in de leeftijd 
van 82 jaar. In 1992 werd hij vice-voorzitter van de 
Blijde Boodschapparochie en vervulde deze functie 
gedurende twee bestuurstermijnen. Zijn hart lag 
naast de zorg voor de parochie ook vooral bij de 
Lourdesbedevaarten. Gedurende vele jaren was hij als 
brancardier bij Lourdesreizen aanwezig. In zijn laatste 
jaren als vice-voorzitter is het proces van het fuseren 
van de Overvechtse R.K.-parochies gestart, met als 
einduitkomst de huidige Rafaël-geloofsgemeenschap.

Verjaardag pastoor George
Vrijdag 24 mei heeft pastoor George zijn verjaardag 
gevierd te midden van veel parochianen en vrienden. 
Uit ‘s-Heerenberg, uit zijn vorige parochie Gertrudis, 
en natuurlijk uit de Ludgerus. Ruim zestig feestvierders 
waren in de avond naar de Ontmoetingsruimte van 
de Rafaëlkerk gekomen. Wat een feest was het. Met 
koffie en taart en later een hapje en een drankje. En 
met feestelijke pianomuziek, verzorgd door Nol van 
Beek, in het normale leven onze parochiesecretaris. 
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St. Antoniuskerk                   

Familievieringen 
Dit seizoen stonden de 
Familievieringen in het teken 
van “verhalen van het 
begin”. Na de schepping, 
ontmoetten we Kaïn en Abel 
om tenslotte te belanden in 
de Ark van Noach. 
Om alvast in de agenda te zetten…
In het nieuwe seizoen komen de Aartsvaders op ons 
pad. Prachtige verhalen! Op 8 september  starten we 
de Familievieringen met Abraham, op 3 november 
gaan we verder met Isaak. Op 2 maart 2014 vervolgen 
we met Jacob. Met de zoon van Jacob, Jozef, sluiten 
we op 1 juni 2014 het seizoen af. 
(Jeroen Kwaaitaal)

Vespers
In de zomermaanden juni, juli en augustus houdt 
de Antoniuskerk geen vesperdiensten op de 
woensdagavonden. De vieringen beginnen in het 
nieuwe seizoen weer op woensdag 4 september.

Dodenherdenking op plein voor de 
Antoniuskerk

Het is inmiddels een jarenlange traditie dat op 4 
mei op het plein voor de Antoniuskerk in Lombok 
de mensen die de verschrikkingen van oorlog en 
onderdrukking in de jaren 1933-1945 niet overleefden, 
worden herdacht in een gezamenlijke gebedsviering 
van joden, christenen en moslims. Alle buurtgenoten, 
van welke overtuiging dan ook, zijn hierbij welkom. 
Dit jaar was het thema: Niemand is superieur. 
Met gebeden en teksten uit de drie religieuze 
gemeenschappen (de katholieken en protestanten 
van de Antonius- en de Pniëlkerk, de Liberaal Joodse 
Gemeente en de ULU-moskee) vond bezinning 
plaats op de vraag hoe we met Gods hulp samen, in 
gelijkwaardigheid, kunnen werken aan een wereld 
van vrede. Twee mensen legden getuigenis af van 
hun persoonlijke ervaringen. Joost van der Lijn maakte 
als joods kind de deportatie van het Joods Weeshuis 

mee. Yosé Höhne-Sparborth  was kind in een Duits 
gezin dat voor moeilijke keuzes werd geplaatst in een 
tijd van terreur. Om 20.00 uur werd na het luiden van 
de klokken aangesloten bij de twee minuten stilte in 
het hele land.

Indonesiëherdenking 
Donderdag 15 augustus zal om 14.30 uur in de 
koffiekamer van de Antoniuskerk een sobere 
Indonesiëherdenking  plaatsvinden. Uitwisseling 
van ervaringen en herinneringen bij koffie of 
thee. Met tussendoor een korte vesper bij het 
Indonesiëmonument in de kerk. Johan Munster 
en Yosé Höhne-Sparborth verzorgen de viering. 
Inlichtingen: secretariaat Antoniuskerk 
tel. 030 - 293 08 79 (9-12 uur)

Kanaalstraat 200, 3531 CR Utrecht 
Telefoon: 030 – 293 08 79 
Mail: antoniusvanpadua@hotmail.com 
Vieringen: zondag 10.00 uur; woensdag 
19.00 uur vesper
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Een eeuw Utrechts katholicisme
“De Joseph” 
wordt deze 
herfst 112,5 jaar 
en is daarmee 
meteen ook de 
oudste kerk van 
onze parochie. 
Wij, als Joseph-
gemeenschap, 
gaan dit 
heuglijke feit in 

de nazomer binnen de St. Ludgerusparochie vieren. 
De Ludgerusviering in oktober zal als thema hebben: 
“Een eeuw Utrechts katholicisme.”

Er is natuurlijk niemand meer onder ons die het begin 
van de Joseph heeft meegemaakt. Sommigen kunnen 
hooguit een jaar of tachtig (?) terugrekenen. In de 
parochieruimte hangt een schilderij dat de begintijd 
verbeeldt: een kerk aan de rand van de stad, te 
midden van tuinderijen die zich uitstrekten tot aan de 
Vecht. De kerk werd nog verlicht door gaslampen en 
verwarmd door kolenkachels. De Joseph heeft veel 
meegemaakt: de emancipatie van de katholieken, de 
crisisjaren dertig, twee wereldoorlogen, parochiekerk in 
kinderrijke wijken, een bloeiend verenigingsleven, een 
bloeiende middenstand. Ook werd ik herinnerd aan 
de Kromstafviering in 1953 (eeuwfeest van het herstel 
van de Nederlandse bisschoppelijke hiërarchie en de 
laatste manifestatie van het “Rijke Roomse Leven”) 
waaraan Josephianen hebben deelgenomen. 

In de koffieruimte hangt nog een foto van een grote 
groep seminaristen, afkomstig uit de Joseph. Die tijd 
is toch echt definitief voorbij… De pastorie en het 
fraterhuis van de Fraters van Tilburg kregen een andere 
bestemming. De Joseph heeft al jaren geen eigen 
pastoor meer. 
Ik ben zelf niet afkomstig uit Utrecht en de Joseph was 

ook niet mijn eerste “parochie” in Utrecht, maar in de 
Joseph voelde ik me wel meteen thuis, zo’n twintig jaar 
geleden. Het was in de dagen van Pastor Dorresteijn, 
Pater Van Munster, Pastor Jack de Valk, Pastor Marja 
Went, Fons Goedemans. Het was een kerk waar 
de religie “open” was. (Een term van de Franse 
filosoof Bergson). D.w.z. een vorm van religie zonder 
een te veel aan regels. Een religie waar je steeds 
opnieuw mag beginnen. Die warmte komt terug in de 
mahoniehouten lambrisering, in de kleuren in het schip 
van de kerk, in de koorbanken en de altaren. Er waren 
in die tijd nog twee zangkoren: het familiekoor o.l.v. 
broeder Vincentius en het Cantate Domino koor. 
 
De Joseph verrees vijfentwintig jaar geleden uit 
haar as. Sloop leek voordien haar enige toekomst, 
maar door inventiviteit en veel inspanning van 
parochianen, plus o.a. de verkoop van de pastorie én 
een forse bijdrage van de gemeente Utrecht, werd 
dat voorkomen. Ik heb hier nog die stukken voor me 
liggen: restauratiekosten van het unieke Friedrich 
Myerorgel alleen al ongeveer € 300.000 (flinke subsidies 
van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap 
en Monumenten). Iedere ouder vindt zijn eigen kind 
natuurlijk het mooist, maar ook objectief gezien komt 
de Joseph evenwichtig over. Het is geen Winkel van 
Sinkel.
Komt na 112,5 jaar de 
bestemming van de 
Joseph-kerk opnieuw 
ter discussie? Van het 
Christendom wordt 
gezegd (Marcel Gauchet) 
dat het een geloof is dat 
zichzelf opheft omdat de 
maatschappij veel heeft 
opgepakt van zijn idealen. 
Dat laatste is positief! 
De katholieke wijken zijn 
multicultureel geworden (een kind zegt: “meester, 
Joseph heet eigenlijk Joessoef”). De oorspronkelijke 
bewoners zelf zijn een beetje ouder en wat slechter ter 
been. Onze nieuwe (gedeelde) pastoor George kwam 
van ver naar een “missiegebied”. Inmiddels is ook het 
Romeinse boordje terug en wordt het tafelgebed weer 
alleen door de priester gebeden. Maar de Joseph 

Draaiweg 44, 3515 EM Utrecht 
Telefoon: 030 – 271 93 93  ma, di, vr : 14-16 uur
Mail: draaiwegkerk@planet.nl  
Vieringen: zondag 9.30 uur; 
1e Vrijdagviering 10.00 uur 

St. Josephkerk                   



straalt nog steeds de zelfde warmte 
uit dankzij de renovaties uit de tijd 
van Pastor Jack de Valk én de trouwe 
bezoekers, die één familie vormen. 
Er zijn nog steeds mooie vieringen, 
indrukwekkende begrafenissen en 
tegenwoordig ook weer stijlvolle 
trouwerijen, verzorgd door ons eigen 
koor. Trouwerijen ook tussen mensen met verschillende 
christelijke geloven. God vindt het geen probleem 

en de Joseph ook niet. Voorlopig is de koster nog wel 
even bezig met het aansteken van de 112,5 kaarsjes. 

Charles Vrencken

PS. Meer informatie –bv over het orgel- is te lezen op 
onze website: www.draaiwegkerk.nl. 
Er is ook nog een boekje te koop over de ramen en de 
kerk is door de week ’s middags te bezichtigen.

St. Dominicuskerk                    
Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
Telefoon: 030 – 293 52 45 | ma-vr : 9-12 uur
Mail: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl 
Website: www.dominicuskerkutrecht.nl
Vieringen: zondag 10.00 uur ; 
1e Vrijdagviering 10.00 uur 
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De MOV 
MOV staat voor Missie, Ontwikkeling en Vrede. Op al 
deze terreinen is de MOV van de Dominicus actief.
Missie is een belangrijk onderdeel van het werk 
van de MOV-groep. Het tekort aan priesters is een 
wereldwijd probleem. Vooral in regio’s waar de 
katholieken een minderheid vormen, is behoefte aan 
ondersteuning van de opleiding van priesterstudenten. 
Lang geleden hebben de paters dominicanen het 
initiatief genomen om hieraan bij te dragen. Wij 
steunen thans een priesterstudent in India met een 
bijdrage in zijn studiekosten. Onze bijdrage komt van 
één deurcollecte per jaar op Roepingenzondag en 
van vaste donateurs in onze parochie. Daarnaast 
verzorgen we voor het missiewerk de landelijke 
collectes voor de Week Nederlandse missionaris, 
Memisa, Miva en Wereldmissiemaand.
Ontwikkeling is het onderdeel waar wij de meeste tijd 

aan besteden. We verzorgen de landelijke collectes 
voor de Vastenaktie en de Adventsaktie en zamelen 
kleding in voor Sam’s Kledinginzameling Mensen 
in Nood. Daarnaast selecteren we tweejaarlijks 
een ontwikkelingsproject in samenwerking met 
de St. Dominicusschool. Wij kiezen altijd voor een 
ontwikkelingsproject waar we een contactpersoon 
bij kunnen vinden die ter plekke bekend is, zodat 
er directe communicatie mogelijk is tussen het 
project en ons en de school. Verder moet het 
project aansprekend zijn voor kinderen in de 
basisschoolleeftijd en moet het een redelijk afgerond 
project zijn of een duidelijk onderdeel daarvan met 
een budget dat in onze ogen haalbaar is, zowel 
financieel als inhoudelijk.
Dit jaar gaat het om het project Hygiëne Basisschool 
Togo. Onze contactpersoon is Jouke Schat; zijn vrouw 
is kinderarts in Togo en zij bezoekt regelmatig scholen 
om de gezondheid van kinderen te controleren. 
Daarbij stuit ze voortdurend op het probleem van de 
slechte hygiëne. Zo ook op de RK basisschool Christ-Roi 
in Kpalimé, met 470 leerlingen. Omdat daar helemaal 
geen toiletten zijn, moeten de kinderen hun behoefte 
doen in het veld. Ze vegen hun billen af met dezelfde 



handen waarmee ze later eten. Het gevolg daarvan is 
dat bijna 40% van de kinderen permanent parasieten 
en wormen heeft, maar ook andere ziektes oplopen. 
Daarom ondersteunen wij de bouw van zes toiletten 
en een waterput bij deze school.
  
  
  

Het leuke van een ontwikkelingsproject is dat we 
ons niet alleen solidair weten met de kinderen en 
gemeenschap in de derde wereld, maar dat de 
acties om financiële middelen te verkrijgen ook 
een belangrijke bijdrage vormen in onze eigen 
gemeenschapsopbouw. Het mes snijdt dus aan 
twee kanten. De snuffelmarkt is daar een goed 
voorbeeld van. Met ongeveer 15 vrijwilligers verkopen 
we allerlei spulletjes en lekkernijen op deze markt 
die een ontmoetingsplek is voor parochianen 
en buurtbewoners. Andere acties die we met 
de Dominicusschool hebben georganiseerd, zijn 
de Kerstkaartenverkoop, de collectes tijdens de 
Vastenaktie en de sponsorloop of Parade di Domi. Dit 
jaar hebben we ons project Hygiëne Basisschool Togo 
ook ingediend bij de Vastenaktie Cordaid. Zij hebben 
het project goedgekeurd en zullen een extra gift van 
50% bovenop onze opbrengst geven.
Vrede tenslotte heeft de afgelopen decennia 
bij verschillende activiteiten centraal gestaan, 
zoals een stille oecumenische fakkeltocht in 
samenwerking met de Antonius/Goede Raad en 
de Samen op Weggemeente Pniel en het maken 
van een novenenboekje. Op dit moment zijn we 
vooral betrokken bij de opzet en uitvoering van de 
oecumenische viering in de Vredesweek.
De MOV-groep locatie St. Dominicus bestaat 
momenteel uit vijf leden. Graag komen we in contact 
met andere personen of groepen binnen de St. 
Ludgerusparochie die zich bezighouden met missie, 
ontwikkeling en/of vredeswerk. Het lijkt ons een leuk 

idee om eens bij elkaar te komen om ideeën uit te 
wisselen en van elkaar te leren. Voor deze uitwisseling 
kunt u contact opnemen met ons secretariaat 
(secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl). Een datum 
wordt na de zomervakantie in overleg bepaald.

Namens de MOV, Ans van Pelt

Activiteiten in de Dominicus
Zomerfeest Zondag 7 juli, vanaf 11.00 uur
Na afloop van de viering vindt op het kerkplein de 
jaarlijkse Dominicuspicknick plaats. Het is de bedoeling 
dat iedereen iets lekkers meeneemt. Graag opgeven 
via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Begeleide Meditatie
Met ingang van september weer iedere tweede 
donderdag van de maand, 20.00-21.30 uur
 ‘Stilte is de poort naar de ziel en de ziel is de poort 
naar God’ (Christopher Jamison). 
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor wie enige 
ervaring heeft met meditatie. Na een eenvoudige 
oefening om stil te worden, gaat de weg verder naar 
binnen met behulp van muziek, een tekst of beeld. 
Locatie: dagkapel Dominicus, Palestrinastraat 1
Kosten: € 12,50 per keer
Aanmelden: Seintje Bos, tel. 06-12412149 of 
info@seintjebos.nl
Dominicusgroep
Met ingang van september weer iedere eerste 
donderdag van de maand, 20.00-22.00 uur
Op 5 september begint de Dominicusleesgroep aan 
een nieuw boek: Leven met Dominicus, geschreven 
door journalist, zingever en zinkrijger Arjan Broers. In dit 
boek komen zeven kenmerken van de dominicaanse 
levenshouding aan de orde: beweeglijkheid, 
nieuwsgierigheid, overgave, democratie, compassie 
en waarachtigheid. Aan de hand van de gelezen 
teksten worden actuele vragen besproken. Iedereen is 
van harte welkom.
Locatie: Pijperlaan 31 
Aanmelden: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 
per telefoon 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Voor actuele informatie en overige activiteiten in de 
Dominicus zie de flyers in de vitrines van de kerk en 
www.denieuwedominicus.nl. 
Voor twitteraars: @nieuwedominicus
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Prins Bernhardplein 40, 3555 AL Utrecht 
Telefoon: 030 – 244 22 01 | ma-vr: 9-13 uur
Mail: mail@rkzuilen.nl
Vieringen: zondag 11.00 uur;  zaterdag 18.30 
uur; 1e Vrijdagviering 10.30 uur

St. Jacobuskerk                  

Struinen door de Tuinen 

Op 2 juni was er een bijzonder initiatief in Zuilen : 
“Struinen door de Tuinen”. Wie wil niet eens kijken 
in die mooie tuin waar je altijd langs loopt?  Onder 
leiding van de organisatie  konden deze tuinen 
worden bezocht en was in elke tuin iets muzikaals  te 
beleven. Ook de Jacobuskerk stelde haar tuin open 
en verzorgde een optreden van het Drieslagkoor 
o.l.v. Berny Oude Kempers  met Engels en Nederlands 
repertoire.  

Heropening van het Prins Bernhardplein 
Het Prins Bernhardplein is veranderd in een nieuwe 
centrale en herkenbare plek in Zuilen. Er is nu een 
rotonde, een echt plein voor het multiculturele 
centrum Vorstelijk Complex én een echt plein voor 
de St. Jacobskerk, die multifunctioneel gebruikt 
kan worden. Het project, dat in juni 2009 gestart is, 
maakt onderdeel uit van de opknapbeurt van de 
zogenoemde ‘As van Berlage’ (doorgangsroute vanaf 
het centrum van Utrecht via Zuilen naar Amsterdam). 
Vanaf het begin heeft de gemeente omwonenden 
bij elke stap betrokken om de openbare ruimte en de 
verkeerssituatie te verbeteren.  De Jacobuskerk was 

betrokken bij de heropening  op 8 juni om zodoende 
uitdrukkelijk als “kerk in de wijk” aanwezig te zijn. 

Clusterviering 
Op zondag 9 juni vond de 2e clusterviering 
plaats binnen het samenwerkingsverband tussen 
Jacobuskerk, Josephkerk en Nicolaas-Monicakerk. 
Iedereen was dit keer welkom in de Joseph 
waar pastoor George Paimpillil voorging in de 
Eucharistieviering. 

Jacobus bezoekt partnerparochie Polen
Vanuit de werkgroep partnergemeenschap is er 
een bijeenkomst geweest in Polen. Daarbij waren 
uitgenodigd de parochiegemeenschappen uit 
Ludinghausen (Duitland), Tavernie ( Frankrijk ) Sint 
Ludgerus (Nederland) en Nysa (Polen).
Het was feest in Polen vanwege 800 jaar bestaan 
van Nysa, 20 jarig bestaan van Partnerschap met 
Ludinghausen en 5 jaar partnerschap met Tavernie.
Tevens was er een klein seminar op kerkelijk gebied. 
Een uitgebreid verslag volgt.
Frans Ritzer

Kerkennacht 21 juni 2013
In de Ludgerusparochie  is  de Jacobus een van de 
drie kerken die activiteiten organiseerde in het kader 
van Kerkennacht 2013. 
In de Jacobuskerk werd om 17.00u gestart met een 
oecumenische avondmaaltijd. Bij deze maaltijd waren 
in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen van 
harte welkom. Bedoeling was dat iedereen iets lekkers 
meenam dat in gezamenlijkheid werd genuttigd. 
Om 19.00u was er een vesperviering met medewerking 
van  het Drieslagkoor onder leiding van Berny Oude 
Kempers. Na de vesperviering en de koffie was er een 
workshop over zingen/zangtechniek. 

Seizoen
Afsluiting seizoen en begin van het nieuwe seizoen
Op zondag 30 juni wordt in een speciale viering het 
seizoen in de geloofsgemeenschap van de Jacobus 
afgesloten en na de zomervakantie wordt er weer 
gestart op 8 september. Meer informatie in Samen Op 
Weg.
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Yarden biedt u een passend advies en een persoonlijke uitvaart. Bij u in de regio kunt u vertrouwen op de deskundigheid van onze 
uitvaartverzorgers bij Yarden.

Yarden Utrecht  088 9273 610 Algemene informatie:  0800 1292
Melding van overlijden:  0800 8192 www.yarden.nl

Iedere uitvaart uniekYarden Uitvaartzorg werkt volgens het Keurmerk Uitvaartzorg

Yarden Uitvaartzorg Utrecht

Iedere uitvaart uniek. Yarden



Vakantie

Het is niet de bedoeling dat een vakantie ‘leeg’  is, dat we 
helemaal niets doen – ook al zeggen we dat wel eens: ‘nu even 
lekker niks!’ We doen juist van alles in de vakantie: fietsen, 
wandelen, zwemmen of met een bootje of surfplank het 
water op, met de auto, de trein of de fiets op pad, gebouwen 
bezichtigen, op een terrasje wat eten en drinken, vissen, 
sporten… 
Maar dat zijn allemaal dingen waar we de rest van het jaar 
niet zo vaak aan toekomen: het werk of het huishouden of de 
school laten we even helemaal voor wat ze zijn. Eigenlijk maken 
we  onszelf leeg, om er na de vakantie weer goed tegenaan te 
kunnen. We maken onszelf leeg van alle verplichtingen, zorgen, 
stress en drukte. ‘Effe lekker niks’, dus.
Rondom de kerkelijke feesten heb je vaker van dat soort 
periodes van ‘leegte’ waarin we ons kunnen voorbereiden op 
een nieuw begin. Vóór Kerstmis heb je vier weken Adventstijd, 
waarin we wachten op de komst van Jezus. Zijn geboorte 
betekent immers ook een nieuw begin. En voor Pasen, het 
lentefeest waarin ook een nieuw begin wordt gevierd, is er een 

vastentijd die veertig dagen duurt.  
In het Oude Testament staat het verhaal van de Ark van 
Noach – je kent het misschien wel. De bootreis van Noach 
met al die dieren duurt ook 40 dagen, en nadat de regen is 
opgehouden en het land is ‘schoongewassen’, kunnen Noach en 
zijn vrouw en alle dieren opnieuw beginnen. 
Die periodes van ‘vacare’ duren dus steeds  4 tot 6 weken, 
ongeveer net zolang als een grote vakantie. Kennelijk hebben 
we een paar weken nodig om ons leeg te maken, en ons voor te 
bereiden op een nieuw begin, een ‘frisse start’. 
Misschien is dat wel de kern van ons geloof: dat we steeds 
weer opnieuw mogen beginnen. Dat we afscheid mogen nemen, 
ons los mogen maken van wat achter ons ligt, ons leeg maken 
zodat we daarna een nieuwe start kunnen maken. 
De redactie van Ludgerus Magazine wenst jullie allemaal een 
heel fijne vakantie. Laat je lekker leegstromen, zodat je in 
september weer fris aan een nieuw jaar kunt beginnen, op 
school, in je gezin en met je vrienden en hobby’s.

Het woord vakantie komt van het Latijnse woord  ‘vacare’.  Dat betekent ‘leeg maken’. Net zoals in het 
woord vacature (een arbeidsplaats die leeg - vacant - is, waarnaar je kunt solliciteren), of in het woord 
vacuüm (een verpakking waaruit de lucht is weggezogen).

Oproep: 
Kerktoerisme
Slepen jouw ouders je tijdens de vakantie ook mee naar allerlei musea, kerken of kloosters ter bezichtiging? Misschien heb je er een hekel aan, en ga je liever zwemmen of fietsen dan naar die beelden of glas-in-loodramen kijken. Maar misschien vind je het ook wel leuk, die griezel-sfeer op zo’n oud kerkhof bijvoorbeeld, met zijn verzakte graven en plechtige teksten op de zerken…

De redactie van Ludgerus Magazine is benieuwd naar jouw mening over dit soort ‘kerktoerisme’. Daarom de vraag: stuur ons een verhaaltje over wat je tijdens deze of een vorige vakantie hebt meegemaakt, of een ansichtkaart of een foto die je zelf hebt gemaakt. Tekenen mag ook! Als je brief of kaart uiterlijk op woensdag 21 augustus binnen is op het onderstaande adres, dan plaatsen we je bijdrage in het eerste nummer na de zomer op deze jeugdpagina. Leef je uit!
Redactie Ludgerus Magazine P/a Secretariaat St. Ludgerusparochie Boerhaaveplein 199, 

3552 CT Utrecht.

23

Spelletjes voor tijdens de reis
Op vakantie gaan is wel heerlijk, maar vaak ook lang in de auto zitten. Hoe zorg je ervoor dat je je tijdens zo’n reis toch kunt vermaken en het 
gezellig hebt? Muziek, lezen, misschien wel een dvd’tje kijken, liedjes zingen, maar een ouderwets spelletje kan natuurlijk ook hartstikke leuk zijn!
• Auto’s tellen: tel alle rode (of witte of groene) auto’s die je tegenkomt tussen nu en een volgende stad / afslag
• Ff mond dicht: stil zijn wanneer je een groene auto ziet en pas weer praten bij een rode (of stil als je een schaap ziet en pas weer praten bij een
   koe)
• Nummerborden tellen: alle Duitse (of Belgische) auto’s tellen
• Dierensliert: nieuw dier met als beginletter de laatste letter van het voorafgaande woord: koe – eend – dromedaris – slang… Kleurensliert of 
   eten-en-drinkensliert kan ook.
• Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet, en de kleur is…
• Ik ga op reis, en ik neem mee… En dan steeds weer een nieuw ding toevoegen aan die 
   steeds langer wordende lijst…

Je bent op je vakantieadres voor je het weet…
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