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Contactadres: 

Boerhaaveplein 199  
3552 CT Utrecht 
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Centraal secretariaat bereikbaar: 
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ACTUEEL 43 extra 
Week 23 oktober t/m 29 oktober 8e 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 

 
 
Bericht van het Parochiebestuur: 
 

Hoorzitting Antoniuskerk 
 
Het parochiebestuur van de Ludgerusparochie heeft besloten om de Antoniuskerk te sluiten en te 
verkopen. Daarmee is de kerk niet langer beschikbaar voor katholieke erediensten. Hieraan voorafgaand 
zal de bisschop via een decreet moeten besluiten om de kerk aan de eredienst te onttrekken. Om de kerk 
te kunnen onttrekken aan de eredienst en uiteindelijk te verkopen moet het parochiebestuur een 
kerkrechtelijke procedure doorlopen. Onderdeel daarvan is, dat de parochianen de gelegenheid krijgen 
om in een hoorzitting hun eventuele bezwaren kenbaar te maken tegen de sluiting van hun kerk.  
 
Tijdens deze hoorzitting zal het parochiebestuur het voorgenomen besluit tot sluiting van deze kerk nader 
toelichten en vervolgens de parochianen van de geloofsgemeenschap de gelegenheid geven hun eventuele 
bezwaren kenbaar te maken.  
 
Een hoorzitting is géén discussie- of inspraakavond, maar heeft de bedoeling om de eventuele bezwaren die 
er leven te inventariseren en zorgvuldig vast te leggen. U kunt zich uitspreken als u zich ernstig benadeeld 
voelt in uw geestelijk leven, of bijvoorbeeld wanneer u meent dat de parochie door sluiting haar 
verplichtingen in verband met gedane schenkingen of legaten niet nakomt.  
Van de hoorzitting wordt een verslag gemaakt, waarin alle bezwaren zijn opgenomen, dat aan het eind van 
de avond met alle aanwezigen wordt vastgesteld. Daarnaast wijst het parochiebestuur er nadrukkelijk op, 
dat het ook mogelijk is om voorafgaand aan de hoorzitting schriftelijk bezwaren in te dienen bij het bestuur 
(postadres Centraal Secretariaat Ludgerusparochie, Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht). Deze worden dan 
op de hoorzitting als ingekomen bezwaren verzameld bij de bezwaren die op de avond zelf verwoord worden. 
Die bezwaren worden dan, samen met het verzoek van het parochiebestuur om de Antoniuskerk aan de 
eredienst te onttrekken, naar de bisschop gestuurd. Op deze wijze kan de bisschop zich een goed beeld 
vormen en een gewogen besluit nemen.  
 
Hierbij nodigt het parochiebestuur de leden van de geloofsgemeenschap van de Antoniuskerk ter plaatse uit 
voor de hoorzitting op: 
 
Woensdag 15 november 2017, aanvang 19.30 uur, in de koffiezaal van de Antoniuskerk 
 


