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Contact pastoresteam: 
Gerrit Jan Westerveld (pastoraal werker): 
gj.westerveld@tiscali.nl  T 030 - 296 30 78 
Koos Smits (priester-assistent): 
p.ksmits@hetnet.nl T 06 – 1523 2729 

 
30e zondag door het jaar 
Schriftlezingen 26 okt.: Exodus 22:20-26, Psalm 18, 1 Tessalonicenzen 1:5-10, Mattheus 22:34-40.  
De eerste lezing geeft een deel van de regels van het verbond tussen God en Zijn volk die het leven 
van de mensen mogelijk maken. God komt allereerst op voor  het recht van de zwakke mensen. In de 
psalm wordt God bezongen als de beschermer van de mens. In de brief aan de kerk in Tessalonica 
beschrijft Paulus de ontstaansgeschiedenis van de parochie. De parochianen zijn voor hem  een 
voorbeeld van geloof voor anderen. In het evangelie wordt Jezus  opnieuw door zijn tegenstanders op 
de korrel genomen met de vraag naar het voornaamste gebod. Jezus’ antwoord verbindt de belijdenis 
van de Heer als enige (Deuteronomium  6:4) met liefde voor de naaste  (Leviticus 19:18). Liefde voor 
God is gelijkwaardig aan liefde voor de naaste. Jezus geeft de kapstok van het geloof, dat gefundeerd 
is op  liefde. 
 
Vieringen in de Sint Ludgerusparochie t/m zondag 2 november 2014 

Dinsdag  28 okt. 19.00 uur Marialof  Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 

Woensdag  29 okt.  14.00 uur  
18.30 uur  
19.00 uur 

Rozenkransgebed 
Rozenkransgebed 
Vesperviering  

Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40   
Josephkerk, Draaiweg 44 
Antoniuskerk, Kanaalstraat 200  

Donderdag  30 okt.    9.30 uur  Eucharistieviering Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 

Vrijdag  31 okt.  10.00 uur Rozenkransgebed Dominicuskerk, Händelstraat 92 

Zaterdag 
Allerheiligen 

1 nov.  15.30 uur 
18.30 uur 
19.00 uur 

Vesper  
Eucharistieviering 
Eucharistieviering 

Josephkerk (mmv Gregoriaanse schola) 
Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40 
Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 

Zondag  
Allerzielen 

2 nov.    9.30 uur  
10.00 uur  
10.00 uur 
10.00 uur 
10.30 uur  
11.00 uur  

Woord en Comm. 
Woord en Comm. 
Familieviering  
Woord en Comm.  
Eucharistieviering  
Eucharistieviering 

Josephkerk, Draaiweg 44 
Nicolaas-Monicakerk, Boerhaaveplein 199 
Antoniuskerk, Kanaalstraat 200 
Dominicuskerk, Händelstraat 92 
Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40 
Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4 

Familieviering in de Antonius zondag 2 november  
Zondag 2 november is het Allerzielen. Daar gaan we natuurlijk aandacht aan besteden. En we hebben weer 
een mooi verhaal. Een gelijkenis van Jezus over een man die een huis bouwde. Op een rots. Na de viering is er 
limo en lekkers. Kom je ook? Het begint om 10.00 uur. Werkgroep Familieviering  
 

Mededelingen 
Intern beleidsstuk in het AD/UN 
Dinsdag jl. verscheen in het Utrecht katern van het Algemeen Dagblad een artikel over de 
voorgenomen sluiting van 5 kerken van onze parochie. Het parochiebestuur is bijzonder 
onaangenaam verrast  dat de redaktie van het AD klaarblijkelijk heeft kunnen putten uit een intern 
beleidsdocument, waaraan door Parochiebestuur en Pastoraal Team de laatste maanden is gewerkt. 
In dat document geven we richting aan de weg naar één vitale Ludgerus parochiegemeenschap. Het 
document is besproken met het Groot Pastoraal Overleg en zal ook besproken worden met de 6 
locatieraden. Vorige week is na overleg met het Groot Pastoraal Overleg besloten om alle 
parochianen uit te nodigen om op zaterdag 29 november om 10.00 uur in de Rafaëlkerk met het 
bestuur en het pastoraal team van gedachten te wisselen over de ingeslagen weg naar een nieuwe 
en vitale Ludgerusgemeenschap. 
In de bijlage bij deze LA treft u een uitgebreidere toelichting aan op het beleid van het parochie-
bestuur en van het pastorale team. 
 



 
 
De Zorg in 2015 
De actiegroep ‘Wij zijn de (Thuis)Zorg! Utrecht’ van Abvakabo FNV organiseert op woensdag            
29 oktober een avond over de zorg in Utrecht. Hoe brengt de gemeente de nieuwe zorgtaken vanaf  
1 januari 2015 in praktijk? Welke problemen liggen door de enorme bezuinigingen op de loer? Krijgen 
kwetsbare ouderen nog wel de hulp die ze nodig hebben? En wat betekent dit  voor de 
zorgmedewerkers? Sprekers o.a. Wethouder Margriet Jongerius en  SP-Tweede Kamerlid Renske 
Leijten. Ook vertellen zorgmedewerkers over hun werk. En natuurlijk is er discussie met de zaal. 
Datum: Woensdagavond 29 oktober 2014  
Plaats: Nicolaas-Monicakerk, Boerhaaveplein 199, 3552 CT Utrecht Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur 
(inloop vanaf 19.00 uur). De avond is voor iedereen toegankelijk.  
 
Saints today, zondag 9 november 10.30-19.00 uur 
De maand november begint met het feest van Allerheiligen. Verder worden in deze maand de feesten 
van St.-Willibrord en St.-Maarten gevierd, twee belangrijke heiligen voor de Nederlandse kerk. Om 
deze redenen organiseert het Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht (JPU) op zondag          
9 november een jongerenactiviteit met als titel ‘Saints today’. De dag begint om 10.30 uur met een 
eucharistieviering in de St.-Catharinakathedraal in Utrecht (Lange Nieuwstraat 36) en eindigt om 
19.00 uur. Je dient je eigen lunch mee te nemen. De kosten bedragen € 5,- p.p. Opgave kan tot 2 
november door te mailen naar Hao Tran: tran@aartsbisdom.nl. 
 
Ludgerus Actueel ontvangen per mail?  
Dat kan ! Stuur een mail naar secretariaat@sintludgerus.nl met de mededeling “LA toezenden”, dan 
ontvangt u de Ludgerus Actueel elke week in uw mailbox en bent u als eerste op de hoogte van het 
laatste nieuws en activiteiten in de Ludgerusparochie.  

 
AGENDA ACTIVITEITEN IN DE ST. LUDGERUSPAROCHIE, UTRECHT 
uitgebreide agenda: zie www.sintludgerus.nl 

MAAND OKTOBER/NOVEMBER  2014  

Datum Tijd Adres Activiteit  

Wo. 29 19.30 Boerhaaveplein 199 De Zorg in 2015 – zie artikel -  

Do. 30 19.30 Boerhaaveplein 199 Bijbelleesgroep  

Do. 30 20.00 Boerhaaveplein 199  Vergadering parochiebestuur 

NOV.    

Ma. 3  Lud Magazine no. 15 beschikbaar op secretariaten 

Di. 4 20.00 Palestrinastraat 1 Dominicus leesgroep (2) “Proeven van goed samenleven” 

 
Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u zenden naar : ludgerusactueel@gmail.com 
 


