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Geachte parochianen van de Sint Ludgerus Parochie 
 
Deze week werden parochiebestuur en pastoraal team onaangenaam verrast met een 
publicatie in het Algemeen Dagblad van onderdelen uit een beleidsnotitie die wij in brede 
kring binnen de parochie, dus niet in de krant, met u willen bespreken. In die notitie schetsen 
wij een weg naar de toekomstige levenskrachtige en inspirerende Ludgerus parochie. De 
beleidsnotitie is inmiddels besproken met het Groot Pastoraal Overleg en zal nog besproken 
worden met de locatieraad van onze gemeenschappen. Op zaterdag 29 november om 
10.00 uur willen we onze beleidsvoornemens met alle parochianen bespreken in de 
Rafaëlkerk in Overvecht. Onderstaand leest u een beknopte samenvatting van onze 
beleidsnotitie. Deze verschijnt ook in Ludgerus Magazine van 4 november 2014.  
 
ALS PAROCHIANEN VAN SINT LUDGERUS VERDER  
 
Er gaat de komende jaren veel veranderen in het Noordwestelijk deel van rooms-katholiek 
Utrecht. Met een aantal forse veranderingen zet het pastoraal team en het parochiebestuur 
in op een levenskrachtige en gezonde St. Ludgerusparochie, zowel pastoraal als financieel. 
Dat is hard nodig gezien het teruglopende kerkbezoek en de rode cijfers die de parochie de 
laatste jaren draait.  Tel daarbij op een vergrijzend “vrijwilligerslegioen” en het ontstaan van 
steeds meer vacatures, en u snapt dat we op de vertrouwde voet niet verder kunnen. 
De beoogde veranderingen hebben tot doel dat er binnen afzienbare tijd in de Sint 
Ludgerusparochie nog één kerkgebouw  open is. Daarnaast zijn er kleine 
geloofsgemeenschappen actief in de wijken van onze parochie. Op stedelijk niveau worden 
met naburige parochies gezamenlijke enkele projecten opgepakt om ons programma en 
werkwijze te vernieuwen. 
 
Eén kerkgebouw 
Er blijft één kerkgebouw open: de Rafaëlkerk, die een centrale rol krijgt in de Sint 
Ludgerusparochie. Om dat te onderstrepen zal de bisschop gevraagd worden deze kerk om 
te dopen tot Sint Ludgeruskerk, een kerkplek van en voor ons allemaal. Hier gaat de 
parochie vanaf begin 2016 gezamenlijk vieren, wekelijks en bij voor- en tegenspoed. 
Doopvieringen vinden hier plaats, de eerste communie, het vormsel, de huwelijken en het 
afscheid van de overledenen: dat alles vindt daar plaats. Het pastoraal team wil samen met 
vrijwilligers in de nabije toekomst ook werken aan andere momenten van gezamenlijk gebed 
en liturgie. 
Op deze plek zal ook de centrale dienstverlening en de financiële en ledenadministratie 
worden gehuisvest. In het parochiecentrum worden alle secretariële en bestuurlijke zaken 
geregeld en hebben leden van het pastoraal team hun werkplek. 
 
Kleine kerkgemeenschappen 
Ons staat voor ogen dat de geloofsgemeenschappen in deze nieuwe setting een uitdaging 
zien om op vernieuwde voet verder te gaan om met elkaar geloofsgemeenschap te zijn  in de 
wijk.   
In 2010 is in de missie van de toen nieuwe fusieparochie nadrukkelijk gesproken over de 
evangelische opdracht van betekenis te zijn voor de stad en de wereld. 
 
 



                     

                   R.K. PAROCHIE ST. LUDGERUS UTRECHT 
                       Parochiebestuur    

              

_________________________________________________________________________________ 
Centraal secretariaat Sint Ludgerusparochie  -  Boerhaaveplein 199  -  3552 CT Utrecht 

 T 030 – 244 13 19  ma t/m do | 9 – 16 uur  E secretariaat@sintludgerus.nl  W www.sintludgerus.nl  
 Antoniuskerk, Dominicuskerk, Jacobuskerk, Josephkerk, Nicolaas-Monicakerk, Rafaëlkerk  

 

 
 
 
We hopen dat het lukt elkaar in de wijk als parochianen nabij te zijn, maar ook klaar te staan 
voor mensen die een beroep op ons doen. We stellen ons voor dat er regelmatig in een 
gemeenschap bijeenkomsten zijn rondom Bijbel en gebed. Vandaaruit vinden activiteiten 
plaats, al naar gelang de aard, de wensen en de mogelijkheden van de betrokkenen. Het kan 
gaan om het continueren van bestaande of het opzetten van nieuwe activiteiten. 
 
Stedelijke initiatieven 
Gezien de beperkte omvang van het pastoraal team is het noodzakelijk voor nieuwe 
projecten intensieve samenwerking te zoeken met andere pastores uit de stad. De eerste 
gesprekken vinden reeds plaats. We hopen dat bij het verkennen van de ideeën voor 
stedelijke initiatieven parochianen en gemeenschappen mee willen doen. 
 
Is dit een reëel toekomstperspectief? 
Het eerlijke antwoord luidt dat we dit niet zeker kunnen weten. Alleen als we bereid zijn met 
elkaar samen op te trekken, dan is het mogelijk. Het zou geweldig zijn als alle parochianen 
van de Sint Ludgerusparochie ook echt als één geloofsgemeenschap gaan functioneren. Dat 
we één geloofsgemeenschap zijn en dat daarbinnen ruimte is voor een grote 
verscheidenheid aan mensen en groepen die samen het Evangelie willen leven, in de ene 
kerk en in de verschillende wijken van de parochie. 
Alles hangt af van de bereidheid om er samen voor te gaan. Parochiebestuur en pastoraal 
team zullen hun beste beentje voor zetten, en zullen waar nodig en mogelijk ondersteunen 
en faciliteren.  
 
Gaandeweg 
We zullen op weg naar dit toekomstperspectief veel problemen tegen komen. Daar schrikken 
we niet voor terug. Niets doen is geen optie, daar dienen we (de toekomst van) onze 
parochie niet mee. We vertrouwen er op dat we met elkaar, onder leiding van een nog te 
vormen projectteam, tot de beste oplossingen kunnen komen. 
In het  geloof dat het de Heer is die ‘het huis’ moet bouwen (psalm 127),  dat Hij door zijn 
Heilige Geest de Kerk bezielt en leidt – in onze streken al meer dan 1300 jaar – en dat Hij 
ons aan elkaar heeft gegeven als broeders en zusters,  geven wij als parochiebestuur en 
pastoraal team de richting aan hoe wij parochianen van de Sint Ludgerus verder gaan. Dat is 
onze verantwoordelijkheid, zowel bestuurlijk als pastoraal. 
Dit doen wij in het besef dat er enerzijds pijn en weerstand is omdat we van afscheid moeten 
nemen van veel wat ons dierbaar en vertrouwd is, anderzijds dat er nieuwe wegen gegaan 
moeten worden om met elkaar – door ons gebed en de inzet van onze talenten door de Heer 
gegeven  - te werken aan een parochie die in toekomst velen Jezus Christus en zijn 
Evangelie zal doen kennen en hen bijeen zal brengen in zijn Kerk, tot zegen van elkaar en 
onze samenleving. We beseffen dit niet alleen, maar willen er ook waar mogelijk rekening 
mee houden. Blijft u daarom met ons in gesprek, stel vragen als u zich zorgen maakt, geef 
aan wat u nodig heeft om met ons mee te gaan. Uw betrokkenheid is onze zorg. 
 
Parochiebestuur en pastoraal team Sint-Ludgerus parochie 

 


