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ACTUEEL 39 
Week 25 september t/m 1 oktober 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 1 oktober 2017 

week 39 tijd viering adres   

di.   26 sept. 09.00 Eucharistie  Lichtenberchdreef 4 RAF 

wo. 27 sept. 09.30 Woord en Gebed Draaiweg 44 *) JOS 

 19.00 Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

do. 28 sept. 09.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF 

vr.  29 sept. 10.00 Wereldwake Palestrinastraat 2 DOM 

 18.00 Gregoriaanse Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

za. 30 sept. 19.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF  

zo.  1 okt. 10.00 Bid & Breakfast viering Palestrinastraat 2 DOM  

 10.00 Antoniusviering Kanaalstraat 200 ANT 

  10.00 Woord en Gebed Boerhaaveplein 199 NIC-MON 

  11.00 Taizéviering  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. 

 
Pastorale visie en toekomst kerkgebouwen  
Tussen 7 en 13 september hebben we op vijf plaatsen met parochianen gesproken over de pastorale visie 
van de gezamenlijke parochie en over de toekomst van de gebouwen. In totaal hebben ongeveer 175 
mensen aan deze bijeenkomsten deelgenomen. De belangrijkste uitkomsten kunt u lezen in de Nieuwsbrief 
op de website www.sintludgerus.nl. Eind november/begin december zullen de uitkomsten van het 
onderzoek naar de gebouwen en de pastorale steunpunten in een nieuwe ronde bijeenkomsten worden 
gedeeld. 
 
Centraal Secretariaat  
Met ingang van 1 november zal een centraal secretariaat van de drie parochies gaan functioneren. De 
komende weken wordt de personele bezetting van het secretariaat afgerond.  
Wat verandert er dan in de praktijk:  
-  het centraal secretariaat zal gevestigd zijn in het Aloysius pastoraal centrum. Het centraal secretariaat van  
 de Ludgerusparochie zal dan niet langer op de Nicolaas-Monica zitten. 
- er zal wekelijks door het centrale secretariaat een digitale nieuwsbrief worden gemaakt voor alle drie 
 parochies gezamenlijk. Geloofsgemeenschappen kunnen zoals altijd hun gegevens aanleveren voor opname 
 in de nieuwsbrief. Ze kunnen ook de nieuwsbrief zelf printen en verspreiden. Alle mensen die nu de 
 nieuwsbrief digitaal krijgen van hun parochiesecretariaat, krijgen ook vanaf 1 november de nieuwe digitale 
 nieuwsbrief.  
- de domeinnaam 'katholiekutrecht.nl' zal de centrale domeinnaam worden voor de mensen van het 
 secretariaat, voor het team en voor de bestuursleden. Ook alle locaties zullen op dat domein een eigen 
 postbus krijgen: dominicus@katholiekutrecht.nl; rafael@katholiekutrecht.nl  etc.  
 Daarmee moet de veelvormigheid van domeinnamen en postbussen  tot het verleden gaan behoren.   
- Het schema van de bezetting van het secretariaat (welke dagdelen) zal later bekend worden als de 
 personele bezetting definitief is.  
 
 

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

Nieuw systeem parochie-administratie 
Alle parochianen zijn opgenomen in de parochie-administratie (naam, adres leeftijd). Door een landelijk 
systeem, gekoppeld aan de registratie van de gemeenten, krijgt onze parochie de gegevens van mensen die 
als katholiek geregistreerd staan en die naar onze parochie of uit onze parochie verhuizen. In onze parochies 
wordt de verwerking van die wijzigingen al centraal gedaan door de Martinus en Salvator parochie. In de 
Ludgerus doen de verschillende geloofsgemeenschappen dat zelf.  
Het bisdom gaat over op een nieuw systeem. Dat gebeurt in het komend jaar. Op korte termijn vindt overleg 
plaats met de mensen in de Ludgerus-geloofsgemeenschappen over die overgang en het in de toekomst 
centraal verwerken van alle mutaties. Wel kunnen geloofsgemeenschappen de gegevens per gemeenschap 
blijven gebruiken.  

Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen) Voor wie geïnteresseerd is geraakt in de Rooms 
Katholieke Kerk en het verlangen heeft om in de Kerk opgenomen te worden, biedt de Salvatorparochie 
Utrecht een programma om voor te bereiden op het sacrament van het Doopsel, of - als u reeds gedoopt 
bent - op het ontvangen van de Eerste Heilige Communie en het sacrament van het Vormsel. Pater Martijn 
Schrama o.s.a. geeft onderricht. Uw aanwezigheid bij alle avonden is een vereiste. Het Geloofsboek van de 
Belgische Bisschoppen (isbn 9789020951660) wordt gebruikt. Dit is eenvoudig via internet aan te schaffen.  
5 oktober, 2 november, 7 december 2017; 4 januari, 1 februari, 1 maart, 5 april en 3 mei 2018 van 20-21.30u. 
Meld u aan via e-mail info@salvatorparochie.nl of 030-2318545. Geen kosten. 

Oproep. 
Voor een jonge vluchteling uit Iran zoeken we een slaapplaats voor enkele weken. Informatie en aan-
biedingen bij pastor Gerrit Jan Westerveld, tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl 

 
Franciscusviering 
Op dinsdag 3 oktober wordt om 19.00 uur in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk de jaarlijkse Franciscus-
viering gehouden. De viering is voorbereid door mensen uit de franciscaanse gemeenschap uit de regio 
Utrecht. Na de viering is er gelegenheid om elkaar bij thee en koffie te ontmoeten. Iedereen wordt verzocht 
houdbare etenswaren mee te brengen voor de voedselbank. Meer informatie bij zuster Mia Maesen: 
maesen.mai@franciscanessen.nl  
 
Labyrinten en andere spirituele plekken in de stad Utrecht. 
Hoe komt het, dat een labyrint vaak in de buurt van een kerk ligt of zelfs in de kerk? Eeuwen geleden 
bestonden er al labyrinten,  20.000 jaar oude afbeeldingen in Siberië wijzen daar op. Labyrinten werden 
gelegd op belangrijk plaatsen en dienden om daar in alle rust tot bezinning te komen . 
Een andere naam voor labyrint is levenspad. Je kunt het lopen vergelijken met de weg van een pelgrim  die 
met een doel op weg is: b.v. nadenken over een belangrijke beslissing of een gebeurtenis in je leven. 
Labyrinten komen op veel plaatsen voor en zijn niet aan welke religie dan ook gebonden.  Wilt U een labyrint 
vinden? In de wijk Overvecht ligt een natuurlabyrint. Jantine van der Veen en Margrietha van Huyzen maken 
je wegwijs in een workshop op 30 september. Tijd: 14.00 -16.00uur (inloop 13.45). Info en aanmelden kan bij 
Jantine voor de workshop: de reis van je leven: jtvanderveen01@hetnet.nl 
 
AGENDA ACTIVITEITEN  

uitgebreide agenda: zie www.sintludgerus.nl

 

Maand: september/oktober 2017 

datum tijd Locatie Activiteit 

woensdagen/ 
zaterdagen  

14.00-
16.00 

Josephkerk Bezichtiging van de Josephkerk/Pinkstergroep. Elke 
woensdag en zaterdag t/m september 14.00-16.00 u. 

27 sept. 14.30 Rafaelkerk Kinderclub 

28 sept. 19.00 Ste- Catharinakathedraal Choral Evensong 
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