
 

 

 LUDGERUS 
Contactadres: 

Boerhaaveplein 199  
3552 CT Utrecht 

T 030 – 244 13 19  
W www.sintludgerus.nl 

E secretariaat@sintludgerus.nl 
Centraal secretariaat bereikbaar: 

 ma t/m do: 9 – 12 uur 
 

ACTUEEL 44 
Week 30 oktober t/m 5 november 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 5 november 2017 

week 44 tijd viering adres   

di.   31 okt. 09.00 Eucharistie  Lichtenberchdreef 4 RAF 

wo. 1 nov. 09.30 Woord en Gebed Draaiweg 44 *) JOS 

Allerheiligen 19.00 Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

 19.00 LatijnseTridentijnse Mis Lichtenberchdreef 4 RAF 

do.  2 nov. 

Allerzielen 

 

08.45 

19.00 

19.00 

geen mis 

Eucharistie + gedachtenis der overledenen 

Allerzielenviering 

Lichtenberchdreef 4 

Lichtenberchdreef 4 

Palestrinastraat 2 

RAF 

RAF 

DOM 

vr.   3 nov. 11.00 1
e
 vrijdagviering Palestrinastraat 2 DOM 

 09.30 Eucharistie Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1 JAC  

 10.30 Eucharistie Draaiweg 44 JOS 

 18.00 Gregoriaanse Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

za.  4 nov 19.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF  

Zo.  5 nov. 10.00 Bid & Breakfast (thema: leer ons bidden) Palestrinastraat 2 DOM 

 10.00 Antoniusviering Kanaalstraat 200 ANT 

  10.00 Woord en Gebed Boerhaaveplein 199 NIC-MON 

 10.00 Taizéviering Bethelkerk, 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. 

Berichten uit Noord-Irak 
Bijna twee weken geleden belde pater Jens Petzold uit Suleymania (Noord-Irak) naar Utrecht met het bericht dat de 
luchthaven van zijn stad is geblokkeerd. Daardoor is vliegverkeer met het buitenland niet meer mogelijk.  Intussen 
neemt het Iraakse leger in Kirkuk de macht over van de Koerdische milities, de peshmerga, die de stad sinds de inval 
van IS in Mosul, in 2014, de stad en omgeving hebben bewaakt. Over de verandering schrijft bisschop Mirkis van 
Kirkuk in een mail (op 18 oktober): “er is zondag een wonder gebeurd. Hoewel het ergste mogelijk was is het 
zwaarste geweld uitgebleven. We leven weer met hoop voor onze gemeenschap, voor Kirkuk en Irak nu IS is 
verjaagd. We helpen de wonden van de slachtoffers te helen: kinderen, vrouwen, bejaarden en sinds twee weken de  
vluchtelingen uit Hawija. Ik reken op jullie gebed”.  

 
Zaterdag 4 november: ter ere van Maria van Fatima 
In Fatima heeft Maria gevraagd om na de 1e vrijdag, de 1e zaterdag van de maand te vieren ter ere van haar 
onbevlekt Hart en te bidden voor de wereld. Voor de 3e keer houden we de 1e zaterdag bij de zusters van het 
cenakel in Zuilen (St. Willibrordstraat 34). Deze keer zijn we er ook met kinderen van de kinderclub. Om 08.00 uur H. 
Mis, waarna rozenkransgebed en biechtgelegenheid. Om 10.00 uur afsluiting in de kloosterzaal met thee en koffie. 
Mooi om met RK Utrecht Maria aan te roepen over Utrecht. 
 
Urgent 
Deze week staat in Utrecht weer een vluchtelingengezin, ouders met baby van 3 maanden, op straat. Wie helpt ze 
onder dak? Aanmelden bij: 'iedereen onder dak": c.becx@dwjuristen.nl of m.sillevis@protestant-utrecht.nl 

mailto:c.becx@dwjuristen.nl


 

 

 
Gregoriaans Koor – Josephkerk 12 november 
Op zondag 12 november om 16.30 uur zingt het Gregoriaans Koor Utrecht vespers in de St. Josephkerk. Het betreft 
hier de vespers die de Utrechtse bisschop Radboud in de 10e eeuw gecomponeerd heeft voor het feest van Sint 
Maarten. Vooraf is er een inleiding op deze vesper. De toegang is vrij. 
 
Bisschop Mirkis in Utrecht – 13 november 
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.  
Maandag 13 november  14.00 – 17.00 uur; locatie: Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht 
Wilt u zich aanmelden via rvk@raadvankerken.nl of via gj.westerveld@tiscali.nl Na aanmelding krijgt u een recent 
artikel van bisschop Mirkis toegestuurd.  
 

Bericht uit de pastoraatsgroep van de RK geloofsgemeenschap St Jacobus, Utrecht-Zuilen 
Er zijn enkele wijzigingen in de samenstelling van de pastoraatsgroep van de St. Jacobus, t.w. 
- Secretaris en contactpersoon algemene zaken: Klasien Knol tel. 030-2441339, e-mail klasienknol@gmail.com 
- Contactpersoon pastorale zaken: Joop Bakker tel. 030-2430648, e-mail anjobakker@casema.nl 
- Afgevaardigde van het pastorale team, zit tevens de vergaderingen voor: Gerrit-Jan Westerveld 
- Aspirant-lid: Tineke Koenders 
Eric Nijst heeft per 8 oktober zijn taken bij de pastoraatsgroep neergelegd. 
 
Boekpresentatie vrijdag 10 november:  God en de blauwe envelop 
Hebben belastingen en God iets met elkaar te maken? Volgens diaken Lex Janssen wel. Hij heeft een boekje 
geschreven waarin de vraag aan de orde komt of God van belastingen houdt. Door citaten uit de Bijbel naast 
rechterlijke uitspraken te leggen, schetst hij hoe belastingheffing tegelijk menselijker en goddelijker kan worden.De 
presentatie vindt plaats op vrijdag 10 november in de ontmoetingsruimte van de St. Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4 
Utrecht. Aanvang 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur). Van harte aanbevolen! 

 
Tussentijds Magazine november is uit 
Vanaf woensdag 25 oktober wordt het novembernummer van Tussentijds Magazine weer rondgebracht. In deze 
editie veel aandacht voor Sint Maarten, maar ook voor de toestand op het door de orkaan getroffen Sint Maarten 
en wat daar nu op gang komt. Ook is er aandacht voor Allerzielen, de ontwikkelingen in het samengaan van de 
parochies en heel veel nieuws en activiteiten in de geloofsgemeenschappen.  
 

Allerzielen 
In het inspiratieboekje 'Afscheid nemen' vertellen allerlei mensen hoe zij vorm hebben gegeven aan het laatste 
afscheid van het leven. De laatste ontroerende dagen met een zieke, of de plotse dood, het afscheid in de kerk, 
verhalen over vertrouwde en nieuwe rituelen. Het boekje is verkrijgbaar bij het secretariaat van uw parochie. 
 
Eerste Communie -  april 2018 
U kunt uw kind nog opgeven voor de eerste communie t/m maandag 13 november bij: 
secretariaat@dominicuskerk.nl of telefonisch van 09.00-12.00 uur op 030-2935245. 
 
AGENDA ACTIVITEITEN uitgebreide agenda: zie www.sintludgerus.nl 

maand: oktober/november 2017 

datum tijd Locatie Activiteit 

28 okt 15.00 Dominicuskerk Collegereeks Geloven in de (post)moderne samenleving 

31 okt.  15.00 Rafaelkerk Kinderclub, met sport, bijbel en zang  

2 nov. 20.00 Janskerk Choral Evensong 

mailto:rvk@raadvankerken.nl
mailto:gj.westerveld@tiscali.nl
mailto:klasienknol@gmail.com
mailto:klasienknol@gmail.com
mailto:anjobakker@casema.nl
mailto:anjobakker@casema.nl
mailto:secretariaat@dominicuskerk.nl
http://www.sintludgerus.nl/


 

 

 


