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ACTUEEL 36 
Week 4 t/m 10 september 8

e
 jrg. 

Contact pastoresteam: 
Pastoor Huitink: pastoorutrecht@gmail.com  
T via centraal secretariaat: 030 – 244 13 19 
Gerrit Jan Westerveld (pastoraal werker): 
gj.westerveld@tiscali.nl  T 030 - 296 30 78 
Koos Smits (priester-assistent): 
p.ksmits@kpnmail.nl T 06 – 1523 2729 

 

 Vieringen in de Sint Ludgerusparochie t/m 10 september 2017 

week 36 tijd viering adres   

di.   5 sept.  geen Eucharistie  Lichtenberchdreef 4 RAF 

wo. 6 sept. 09.30 Woord en Gebed Draaiweg 44 *) JOS 

 19.00 Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

do. 7 sept. 09.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF 

vr.   8 sept. 10.00 Wereldwake Palestrinastraat 2 DOM 

 16.00 Vespers Draaiweg 44 JOS 

 18.00 Gregoriaanse Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

za.   9 sept. 19.00 Woord, Gebed en Dankbaarheid Lichtenberchdreef 4 RAF  

zo. 10 sept. 10.00  Woord en Gebed Kanaalstraat 200 ANT 

 10.00 Woord en Gebed Palestrinastraat 2 DOM 

  10.00 Woord en Gebed Boerhaaveplein 199 NIC-MON 

  11.00 Woord en Gebed  Pr. Bernhardplein 40 JAC 

  11.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF 

*)  De hoofdingang is gesloten, loop langs de  zijkant van de kerk, (=Grave van Solmsstraat) vóór nummer 2,   

 ter hoogte van de parkeermeter, door het hek naar binnen door de groene deur links. 

 
Eerste uitgave nieuwe Parochieblad Tussentijds Magazine 
Deze week is de eerste uitgave van het nieuwe parochieblad ‘Tussentijds, Magazine voor katholiek Utrecht’ 
verschenen. Tussentijds Magazine is voortaan het blad van de Salvator- , de Ludgerus- en de Martinus-
parochie en wordt in dertien geloofsgemeenschappen verspreid. Het parochieblad is het zichtbare teken van 
het proces van (bestuurlijk) samengaan van de Utrechtse parochies. Het is een spiegel van katholiek leven in 
de stad, een bron van inspiratie en bemoediging en één van de manieren om het contact met elkaar op te 
bouwen en te onderhouden. Tussentijds Magazine jaargang 1, nummer 1 vertelt hoe een Utrechtse 
kunstenaar deze zomer met een ezel de pelgrimsweg van Martinus van Parijs naar Utrecht aflegde, en hoe de 
stadsbeiaardier Malgosia Fiebig hoog in de toren zich dichtbij God voelt. Verschillende parochianen komen 
aan het woord over de rol die geloof en kerk in hun leven speelt. Natuurlijk is er een overzicht van 
zondagsvieringen de stad rond, nieuws uit de geloofsgemeenschappen en veel informatie en uitnodigingen 
voor activiteiten en verdieping de komende maand. 
 

Gesprek over pastorale visie en toekomst kerkgebouwen 
In de komende 2 weken zijn gesprekken gepland over de pastorale visie en de toekomst van de 
kerkgebouwen. De data zijn: 7 september - Dominicus; 10 september - Bonifatiushuis; 11 september - Joh. 
Bernardus; 12 september - Rafaelcentrum; 13 september - Aloysiuscentrum. Lees meer hierover op onze 
website: www.sintludgerus.nl 
U bent welkom bij één van deze bijeenkomsten, het programma is overal hetzelfde. Tijdstip op alle locaties: 
20.00-21.30 uur (behalve Bonifatiushuis: 12.00 uur).  
 

Synode over jongeren – 2 september  
De jongerenbijeenkomst die gepland was op 2 september gaat helaas niet door. Wellicht was de datum niet 
gelukkig gekozen en heeft de publiciteit niet optimaal gewerkt. Op een later tijdstip zal een nieuwe 
bijeenkomst gericht op jongeren en/in katholiek Utrecht belegd worden. 
 
 
 

http://www.sintludgerus.nl/


“Kerkproeverij”, neem 9 / 10 sept. iemand mee naar uw kerk!  
Want dan is het weer “Nationale Monumentendag” en hebben veel kerkgebouwen hun poorten weer 
geopend. Binnen in die gebouwen wacht iemand van het ontvangstcomité namens Jezus, de Goede Herder. 
Maar de stap naar binnen moeten mensen zelf doen. Daarbij kunnen wij, vertrouwde kerkgangers, evenwel 
helpen. Neem dus 9 of 10 september een (klein)kind, een (groot)ouder, een buur, een collega, een vriend, 
een kennis, desnoods een vijand mee naar uw kerk.  
 
Ludgerprocessie  Werden (Dtsl) zondag 9 sept. 
Ludger werd rond 742 geboren in wat nu Oud-Zuijlen heet. De naam is te danken aan de Duitse adellijke 
familie (von Sülen, uit de omgeving van Werden) die ook een kasteel wenste in de buurt van het geboorte-
huis van Ludger. Bij zijn missionering onder de Friezen en de Saksen stichtte Ludger een klooster (zoals 
Willibrord te Echternach), stichtte voorbij de stad Münster de Domkerk waarvan hij de eerste bisschop 
was.  Daar wilde Ludger na zijn dood (809) bijgezet worden. Op de 1e zondag van september is er altijd feest 
in Werden met plechtige Eucharistie en processie. Priester Koos Smits zal dit jaar daaraan deelnemen en 
bidden voor de Ludgerusparochie te Utrecht. 
 
Interreligieuze Vredesdag in Utrecht-West 
In het kader van de nationale Vredesweek is  op zondag 17 september een programma rond  ontmoeting en 
vreedzaam samenleven.  
Om 10.00 uur is in de Dominicuskerk, hoek Handelstraat – Palestrinastraat,  een gemeenschappelijke viering 
van de katholieke gemeenschappen en de Protestantse Wijkgemeente  in Utrecht-West. 
Om 11.45 uur wordt in een van de zalen van de Dominicuskerk  een film  vertoond met een interview 
Jacques Mourad,  een monnik uit een Syrisch klooster, die gevangene was van IS en van het Syrische regime. 
Aansluitend is iedereen uitgenodigd voor een  nagesprek over de film tijdens een wandeling  naar de 
Voorkamer waar de wandelaars een lunch zal worden aangeboden. Om 13.00 uur verzorgen vluchtelingen in 
ontmoetingscentrum De Voorkamer, Kanaalstraat 225, een programma met muziek, theater  en lunch. Om 
14.45 uur wordt het programma in de Antoniuskerk, Kanaalstraat 200, afgesloten met een 
gebedssamenkomst ,die is voorbereid door mensen uit moskee, kerk en synagoge. Na afloop is daar ook 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij thee en koffie. Meer informatie bij G.J. Westerveld, e-mail: 
gj.westerveld@tiscali.nl of tel. 030-2963078. 

 10e Orgelvoettocht in Utrechtse binnenstad 
 Wouter van Belle, organist van het Kathedrale Koor Utrecht, geeft maar liefst 4 concerten op één dag tijdens 

de jaarlijkse Orgelvoettocht. Zaterdag 9 september begint de tocht om 12.00 uur bij de Geertekerk, doet om 
13.00 uur de Nicolaikerk aan, gaat vervolgens om 14.00 uur naar de Catharinakerk en sluit af om 15.30 uur 
met een uitvoering in de Domkerk.  Alle concerten duren ca. 30 minuten. 
 
Rooms-katholiek in deze tijd 

Thuis bij God, gastvrij voor mensen 
Dit inspiratieboekje laat zeventien mensen aan het woord die als nieuwkomer of al hun 
hele leven met de kerk verbonden zijn. Wat inspireert hen, waarom gaan ze voor het 
geloof? Herkenbare verhalen van jongeren, ouderen, gewijden en gehuwden, thuis en 
onderweg.  
Het boekje is beschikbaar bij uw kerk; het kost slechts € 2,- 
 

 
AGENDA ACTIVITEITEN  

uitgebreide agenda: zie www.sintludgerus.nl 

 
Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u zenden naar:  secretariaat@sintludgerus.nl 

Maand: augustus/september 2017 

datum tijd Locatie Activiteit 
woensdagen  14.00-16.00 Josephkerk Bezichtiging van de Josephkerk/Pinkstergroep. 

Elke woensdag t/m september 14.00-16.00 uur 

6 sept. 14.30 Rafaëlkerk Kinderclub 

9 en 10 sept.  uw eigen kerk Kerkproeverij (zie artikel) 

10 sept 15.45 Janskerkhof, Utrecht Willibrord processie 
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