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ACTUEEL 43 
Week 23 oktober t/m 29 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 29 oktober 2017 

week 43 tijd viering adres   

di.   24 okt. 

 

09.00 

19.00 

Eucharistie  

Rozenkrans 

Lichtenberchdreef 4 

Lichtenberchdreef 4 

RAF 

RAF 

wo. 25 okt. 09.30 Maria-praatje, met aansluitend Rozenkrans (10.00 uur) Draaiweg 44 *) JOS 

 19.00 Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

do.  26 okt. 

 

08.45 

09.00 

Bidden voor RK Utrecht 

Eucharistie 

Lichtenberchdreef 4 

Lichtenberchdreef 4 

RAF 

RAF 

vr.   27 okt. 
 

09.40 
10.00 

Rozenkrans 
Wereldwake 

Palestrinastraat 2 
Palestrinastraat 2 

DOM 
DOM 

 16.00 Vespers Draaiweg 44 JOS 

 18.00 Gregoriaanse Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

za.  28 okt. 19.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF  

zo. 29 okt. 10.00 Woord en Gebed Palestrinastraat 2 DOM 

 10.00 Familieviering Kanaalstraat 200 ANT 

  10.30 Gezamenlijke viering met Spaansprekende gemeenschap Boerhaaveplein 199 NIC-MON 

 10.00 Gebed & Ontmoeting Burg. Norbruislaan 1 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. 

 
Hoorzitting Antoniuskerk – 15 november a.s. 
Op woensdag 15 november a.s. zal de hoorzitting plaatsvinden inzake de onttrekking aan de eredienst van de 
Antoniuskerk. Locatie: koffiezaal Antoniuskerk; tijd: 19.30 uur. Parochianen en belanghebbenden zijn welkom 
deze hoorzitting bij te wonen. Nadere informatie volgt via een extra Ludgerus Actueel. 
 
Mariapraatje in Josephkerk – 25 oktober, 09.30 uur 
Woensdag 25 oktober is er een bijzondere bijeenkomst in de Josephkerk. Thea Elshof, één van de parochianen 
van de Josephkerk, vertelt over Maria in de Volksdevotie. Aansluitend is er Rozenkransgebed. 
 
Als christen in geweldsituaties  
maandag 13 november  14.00 – 17.00 uur in de Aloysiuskerk, Adr. van Ostadelaan 4, Utrecht. 
We nodigen u uit voor een middagbijeenkomst op maandag 13 november met aartsbisschop Yousif Thomas 
Mirkis o.p. van Kirkuk/Irak. Hij zal met ons spreken over wat de mensen in Irak, en speciaal de christenen 
waarvoor hij verantwoordelijkheid draagt,  kunnen bijdragen aan een toekomst van hoop, een toekomst van 
vrede in Irak. Enkele maanden nadat deze dominicaan bisschop werd van dit Chaldeeuws katholieke bisdom, 
werd de hele regio overspoeld door een kleine 2 miljoen ontheemden die vanuit Mosul en omgeving ISIS 
ontvluchtten. Zijn hele arbeid is gericht op samenwerken met alle mensen van goede wil, en ook goed weten wie 
er in deze regio gevaarlijk “gek” zijn. De regeringen van Koerdistan en Bagdad rekent hij niet tot de mensen van 
goede wil. Hij ving 700 studenten-vluchtelingen op, zodat deze hun studie in Kirkuk konden voortzetten. Moslims, 
christenen, jezidi’s liet hij samenwonen: dat is werken aan toekomst. Aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of 
gj.westerveld@tiscali.nl Na aanmelding ontvangt u een recent artikel van bisschop Mirkis. 

mailto:rvk@raadvankerken.nl
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Eerste Communie  10.00 uur zondag 22 april 2018 
De Eerste Communie en het voorbereidingstraject zijn in principe voor kinderen van groep 4 en 5. De 
voorbereidende bijeenkomsten rond het Eerste Communieboekje worden gehouden op vrijdagmiddagen van 
15.30-17.00 uur in de Dominicuskerk of de Antoniuskerk (locatie wordt nog gekozen) van 12 januari t/m 20 april, 
met uitzondering van de schoolvakanties. Het traject wordt georganiseerd en begeleid door de pastoraats-
groepen van Dominicus- en Antoniuskerk en een pastor van de Ludgerusparochie. 
Aanmelden kan per email secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch 030-2935245 (9.00-12.00 uur). 
Uiterste inschrijfdatum is 13 november 2017. 
 
Utrechtse pastores nodigen uit: “Ga mee op bedevaart naar Lourdes!”  
Van 28 april t/m 5 mei 2018 zal voor de derde keer door het aartsbisdom Utrecht een bedevaart naar Lourdes 
worden ondernomen. Onder aanvoering van de drie Utrechtse pastoors: pater Ignatius Maria, pastoor Martin Los 
en pastoor Ton Huitink, nodigen alle pastores van Utrecht u van harte van harte uit om mee te gaan naar 
Lourdes!  Op maandag 11 december en op zondag 21 januari worden twee informatiebijeenkomsten 
georganiseerd. Daarnaast gaan we ook al een beetje samen op reis in het verhaal van Lourdes en in gebed met 
elkaar, met film en vespers. Ook als u nog niet weet of u mee wilt of kunt gaan bent u van harte welkom op deze 
avonden. Neemt u ook vooral iemand mee! 
U kunt zich voor één of beide bijeenkomsten aanmelden via het parochiesecretariaat van uw parochie of via St. 
Martinusparochie: 030-2546147 email: info@martinusutrecht.nl  
 
Sint Maartenviering in de St. Gertudis 
Dit jaar doet de Gertrudiskerk op een heel bijzondere manier mee aan de Sint Maartensviering, het feest van 'het 
delen'. Op zondag 5 november krijgen bezoekers tussen 12:00 en 15:00 de unieke kans om hun steentje bij te 
dragen aan een kunstproject van bekende Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden. Met behulp van 
meegebrachte spullen van bezoekers wordt een afgedankte oude caravan omgetoverd tot een blijvend, rijdend 
verjaardagsmuseum. Op die manier plaatst de Gertrudiskerk het thema 'delen' dit jaar in het licht van hergebruik 
van overvloedige feestspullen. Beleef het mee, zie de kunstenaar aan het werk, en draag die middag bij in het 
spaarvarken van de Stichting Jarige Job, want ieder kind verdient een leuke verjaardag. Informatie bij: Astrid Bleys 
(info@arion-muziek.nl), 06-552 65 943 
 
De Mantel van Sint Maarten 
Op vrijdag 10 november wordt het evenement De Mantel van Sint Maarten gehouden in de Domkerk 16.00 uur). 
Burgemeester Jan van Zanen zal dan drie prijzen uitreiken aan vrijwilligers die veel goed werk doen voor hun 
stadgenoten. Dr. Laurens de Graaf van de Hogeschool Utrecht houdt een toespraak over de 
participatiesamenleving. Ook komt er een infomarkt waar organisaties en 
vrijwilligers elkaar kunnen ontmoeten. De organisatie is mede in handen van: 
Citypastoraat Domkerk, Protestantse Diaconie Utrecht en Katholiek Utrecht. 
Het volledige programma vindt u op de website: www.sintmaartenutrecht.nl 
 
In Memoriam zuster Margaretha  
Zondag 8 oktober maakte pastoor Huitink aan het begin van de viering in de Aloysius bekend dat zuster 
Margaretha op 81 jarige leeftijd was overleden. Zij was in Utrecht-Oost bekend en geliefd maar ook bij veel jonge 
priesters en pastoraal werkers. Velen zullen beamen: ”het was een lieve vrouw”, die in de ander meer dan 
een  mens zag,  zij was een ware Christen, die haar naam Margaretha Maria Alacoque, elke eerste vrijdag van de 
maand eer aan deed. Vrijdag 13 oktober werd haar lichaam aan de aarde toevertrouwd. Het volledige ‘in 
memoriam’ van Nico Harmsen kunt u lezen op de website. 
 
 
AGENDA ACTIVITEITEN  

uitgebreide agenda: zie www.sintludgerus.nl 
 
 

 

 

 

 

Maand: oktober 2017 

datum tijd Locatie Activiteit 

Di. 24 okt. 15.00 Rafaelkerk Kinderclub, met sport, bijbel, zang  

Do. 26 okt. 20.00 Domkerk Choral Evensong (Schola Davidica Utrecht) 
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