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1. Personeel en pastorale organisatie
Het veranderingsproces in de organisatie van het pastoraat
heeft ook dit jaar de nodige aandacht gekregen. Voor de
priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers is en blijft het een
uitdaging om in de dagelijkse pastorale praktijk voldoende
ruimte te scheppen voor de begeleiding en ondersteuning van
de lokale geloofsgemeenschappen en voor innovatief pastoraat.
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1.

Bij dezen biedt de bisdomstaf van het Aartsbisdom
Utrecht u het Jaarverslag
over 2015 aan. Het geeft
in vogelvlucht en zonder
naar volledigheid te streven
aan wat er in het afgelopen
jaar in ons aartsbisdom
zowel in pastoraal als
in bestuurlijk opzicht is
geschied op de terreinen
liturgie, diaconie, catechese
en gemeenschapsopbouw.
De bisdomstaf dankt van
harte allen die op welke
wijze dan ook hieraan
hebben bijgedragen met
hun gelovige inzet en
betrokkenheid. In 2015
Schildering in de kapel van het
werd onder meer herdacht
Aartsbisschoppelijk paleis in Utrecht: de
dat op 7 december 1965 het
H. Willibrord krijgt het pallium opgelegd.
Tweede Vaticaans Concilie
werd
afgesloten.
Het
laatste grote document van het Concilie was de Dogmatische
Constitutie Gaudium et Spes over de Kerk in de wereld van
deze tijd. Dit jaarverslag moge ervan getuigen dat onder niet
gemakkelijke omstandigheden de Kerk van Utrecht leeft en
ook steeds blijft leven vanuit de vreugde en hoop waarover het
Concilie spreekt.

A a r t s b i s d o m
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Voorwoord

Voorts moet samenwerking van parochies in pastorale regio’s
natuurlijk ook op bestuurlijk niveau worden gerealiseerd.
In dit verband wordt in een aantal pastorale regio’s gebruik
gemaakt van een nieuw model samenwerkingsovereenkomst.
Daarin worden onder meer afspraken gemaakt over het
werkgeverschap van leden van het pastoraal team, alsmede
de onderlinge verdeling van de kosten die verband houden met
het pastoraal team en de secretariële ondersteuning daarvan.
Voor deze kostenverdeling is een rekenmodel ontwikkeld dat in
diverse pastorale regio’s wordt gebruikt.
Zoals intussen gebruikelijk is, zijn ook in 2015 de pastoors van
de pastorale regio’s twee keer in het bisschopshuis bij elkaar
geweest om ervaringen uit te wisselen en elkaar suggesties
aan te reiken voor de pastorale en bestuurlijke praktijk. Zowel
de regiovicarissen als het hoofd personeelsdienst en pastorale
organisatie ondersteunen en begeleiden de pastorale en
bestuurlijke processen in de pastorale regio’s.
2. Caritas en diaconie
Ondanks het feit dat de Kerk in onze
streken qua ledental en kerkelijke
participatie in omvang afneemt, mag
de diaconie rekenen op groeiende
belangstelling. In diaconale projecten,
het pastoraat van het bezoekwerk met
aandacht voor personen, gezinnen
en afzonderlijke groepen, het bijstaan
van vluchtelingen, het signaleren van
armoedeproblematiek en het lenigen van directe nood waren ook
in 2015 honderden vrijwilligers en professionele krachten actief.
De diocesane diaconale werkers stimuleerden, ondersteunden
en adviseerden de parochiebesturen, de pastorale teams, de
besturen van parochiële caritasinstellingen en werkgroepen in
hun beleid en activiteiten in de caritas en de diaconie.

Overzichtskaartje van kerken in het Aartsbisdom Utrecht (stand per medio 2015)
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Reeds in 2013 is de praktijk gestart om in bepaalde situaties
wanneer er een pastoorsvacature ontstaat een pastoor te
benoemen voor meerdere parochies met de opdracht om met
de aanwezige teamleden één bovenparochieel nieuw pastoraal
team te vormen. Zo’n pastoorsbenoeming gaf dan ook het
startsein voor de bestuurlijke samenwerking tussen de betrokken
parochies in zogeheten pastorale regio’s. Sinds 2013 hebben
leden van pastorale teams en besturen in een achttal pastorale
regio’s hun onderlinge samenwerking verder ontwikkeld. In
2015 zijn er drie nieuwe pastorale regio’s bijgekomen: één in
het Vicariaat Deventer en twee in het Vicariaat Utrecht. Behalve
het op elkaar afstemmen van de pastorale praktijk in die
samenwerkende parochies komt de vraag naar de begeleiding
en ondersteuning van de lokale geloofsgemeenschappen en
naar pastorale vernieuwing steeds prominenter op de agenda
te staan. In een aantal parochies wordt dit mede ingegeven

door noodzakelijk geworden processen van kerksluiting. En
vanzelfsprekend vragen ook deze processen veel tijd en energie
van leden van pastorale teams en parochiebesturen.

A a r t s b i s d o m
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Het kernprogramma (het vieren van de liturgie, de catechese,
de diaconie, de pastorale gesprekken en de opbouw van de
gemeenschap) vraagt een substantieel deel van de tijd en
energie van de leden van de pastorale teams.

Bewoners van een asielzoekerscentrum
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De hoofdtaak van de diocesane diaconale werkers is om de
besturen van parochiële caritasinstellingen, de parochiebesturen
en de leden van de pastorale teams te ondersteunen en te
adviseren in activiteiten op het gebied van caritas en diaconie.
Dat wordt ‘relatiebeheer’ genoemd. Vier diocesane diaconale
werkers bestrijken in het kader van dit relatiebeheer elk een
eigen regio van ons aartsbisdom. Met het aantreden van de
nieuwe teamleider, mevrouw dr. Th.J.M. Versteegen, was het
team van diaconale werkers weer compleet.
Nu het fusieproces van de parochiële caritasinstellingen is
afgerond, concentreren de besturen zich op hun hoofdtaak: het
scheppen van financiële en organisatorische mogelijkheden
en randvoorwaarden, opdat de lokale caritaswerkgroepen hun
praktische werk goed kunnen doen. De diocesane diaconale
werkers woonden in het kader van het relatiebeheer in hun
werkgebied vergaderingen van besturen van de parochiële
caritasinstellingen bij. Ook adviseerden zij over uiteenlopende
kwesties, zoals de opzet van een inloophuis; het leggen
van contacten met de lokale buurtteams; het onderhouden
van contacten met de gemeenten in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning en het adviseren over
individuele hulp. Daarnaast ondersteunden zij de profielhouders
diaconie, bijvoorbeeld door te adviseren aangaande de opzet
en de uitvoering van diaconaal beleid in de parochie.

Logo’s van inloophuizen in de parochies St.Paulus (Neede) en
De Verrijzenis (‘T Kruispunt)
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Ook de vluchtelingencrisis gaf, wrang genoeg, een nieuwe
impuls aan de diaconale activiteiten in de parochies. De komst
van grote groepen vluchtelingen was voor leden van pastorale
teams en parochiële vrijwilligers aanleiding om mensen gastvrij
te ontvangen, taallessen
te geven en christelijke
vluchtelingen te ontvangen in de lokale kerken.
De diocesane diaconale
werkers ondersteunden
deze activiteiten waar
nodig en mogelijk. De
bisschoppelijke
brief
‘Herbergzaam
Nederland’ over de vluchtelingenproblematiek, die in
december 2015 werd gepubliceerd, werd in Kerk

en samenleving goed ontvangen als bron van inspiratie en
bemoediging.

A a r t s b i s d o m

Voor de Wereldkerk was 2015 een
bijzonder kerkelijk jaar, omdat paus
Franciscus het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid aankondigde, dat hij
plechtig opende op 8 december 2015
en dat zal duren tot 20 november 2016,
het Hoogfeest van Christus Koning.
De aankondiging van dit Heilig Jaar
op 13 maart 2015 gaf in de parochies
belangrijke impulsen aan de liturgische
vieringen en de praktijk van diaconie en
caritas. De diocesane diaconale werkers
hebben in het kader hiervan extra
aandacht gegeven aan de plaats van
diaconie en caritas in de liturgie. Daartoe
werden op de website www.dkci-utrecht.nl goede voorbeelden
gegeven van het met elkaar verbinden van liturgie en diaconie.
Ter voorbereiding van de opening van het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid werden cursussen georganiseerd en werd in
parochies extra aandacht besteed aan de lichamelijke en de
geestelijke werken van barmhartigheid.

Ondertussen moet worden geconstateerd dat de lokale
caritaswerkgroepen weliswaar enthousiast en actief zijn,
maar ook vergrijzen en weinig aanwas hebben. De diocesane
diaconale werkers gaan in pilotprojecten onderzoeken of en
zo ja, op welke wijze zij de lokale caritaswerkgroepen kunnen
ondersteunen, ook door in samenhang met het pastoraal beleid
te kijken naar nieuwe initiatieven.
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Vastgesteld moet worden dat in veel
parochies de personele omvang
van de pastorale teams vermindert
en in de naaste toekomst nog
verder zal verminderen, terwijl de
noden op het terrein van diaconie
en caritas eerder toenemen. Om
deze noden zoveel mogelijk te
kunnen blijven lenigen, nieuwe
initiatieven te kunnen ontplooien
en lokale geloofsgemeenschappen
en parochiële caritasinstellingen te
kunnen ondersteunen in hun taken
op de terreinen van diaconie en
caritas, is het aartsbisdom, hierin
ondersteund door de Diocesane
Kerkelijke Caritasinstelling (DKCI), in 2015 begonnen met de
ontwikkeling van een opleiding tot diaconaal assistent. Dit is
een geschoolde vrijwilliger die onbezoldigd en met een zending
van de aartsbisschop een coördinerende rol zal gaan vervullen
op het terrein van diaconie en caritas. De opleiding tot diaconaal
assistent zal in september 2016 van start gaan.
Communicatie was ook in 2015 een punt van aandacht voor de
diocesane diaconale werkers. Elke maand verscheen er op de
website www.dkci-utrecht.nl een Nieuwsbrief, waarin landelijke
en lokale inspirerende activiteiten werden vermeld. In elke editie
van bisdomblad Op Tocht schreef een diocesane diaconale
werker een bijdrage vanuit zijn of haar werkveld. Daarnaast
kreeg de genoemde website een steeds actueler gezicht. Het in
gang zetten, in 2015, van de vijfde editie van de Ariëns Prijs voor
Diaconie in 2016 en de nominatie van de projecten verliepen
voor het eerst en heel succesvol via de website.
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Ook in 2015 hebben de diocesane
diaconale
werkers
hun
streven
gecontinueerd om hun vormende en
ondersteunende activiteiten nauwer
te laten aansluiten bij de lokale
behoeften. Dit resulteerde onder meer
in de succesvolle ontwikkeling en
uitvoering van de cursus ‘In Godsnaam
omzien naar elkaar’ in Twente en
Salland. Daarin worden vrijwilligers
getraind in ontmoetingen in het kader
van bezoekwerk. In het kader van
het Leerhuis Diaconie werd besturen
van parochiële caritasinstellingen en
leden van caritaswerkgroepen de mogelijkheid geboden om
zich laten informeren over uiteenlopende thema’s, zoals de
veranderingen in de zorgwetgeving. Ook werden in het najaar
van 2015 goed bezochte inleidingen georganiseerd voor
(nieuwe) bestuursleden van parochiële caritasinstellingen.

In veel plaatsen en parochies zien we dat de samenwerking
met andere kerken en levensbeschouwingen gezocht wordt,
uit oecumenische motieven, maar vaak ook door het gebrek
aan menskracht. Het aantal oecumenische diaconale platforms
neemt toe. Deze vorm van diaconale samenwerking wordt op
veel plaatsen door diocesane diaconale werkers begeleid.

A a r t s b i s d o m
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Tijdens de diocesane profielhoudersdag op 10 juni 2015 werd
aandacht besteed aan de diaconie en caritas in veranderende
kerkelijke en maatschappelijke omstandigheden. In het kader
van de bevordering van de zogenoemde participatiesamenleving
legt de overheid steeds meer verantwoordelijkheid bij het
maatschappelijk middenveld en plaatselijke gemeenschappen.
Daardoor ontstaan er op lokaal niveau voor parochies en
parochiële caritasinstellingen nieuwe mogelijkheden en
uitdagingen om op de terreinen van diaconie en caritas actief
te zijn, bijvoorbeeld door de organisatie van bezoekwerk, de
samenwerking met wijkteams en de kerkelijke presentie in
buurtwerk en inloophuizen.

J a a r v e r s l a g

Natuurlijk konden de activiteiten op het gebied van diaconie en
caritas in het Aartsbisdom Utrecht lang niet al de genoemde
noden lenigen, maar waar zij werden gepraktiseerd, maakten
zij wel de liefde van God voor de mensen, in het bijzonder de
meest kwetsbaren, zichtbaar en tastbaar.
3. Missiesecretariaat
De missiesecretaris is de directe collega van de diocesane
diaconale werkers en maakt deel uit van hun team. Vanuit een
globaliserende wereld schuiven de respectievelijke werkvelden
dichter tegen elkaar aan. Dat wat ver weg is, is tegelijkertijd
dichtbij.
Het jaar 2015 kende voor het missiesecretariaat een goed begin
met de organisatie en uitvoering van de vijfde pelgrimstocht
10

van de Vastenactie ten behoeve van het themaland Sri Lanka.
Aan deze driedaagse pelgrimstocht door Twente namen
ruim 150 mensen deel. Het was bijzonder om de gastvrijheid
te mogen ervaren van de geloofsgemeenschappen op de
pelgrimsroute. Als het gaat om de missionaire organisaties
die in het collecterooster zijn vertegenwoordigd, zien we dat
de Vastenactie het hoofdprogramma vormt van het missie-,
ontwikkelings- en vredeswerk (MOV). De Adventsactie blijkt
inmiddels een goede tweede. MISSIO in oktober met de
Wereldmissiemaand, de Week van de Nederlandse Missionaris
in de Pinkstertijd en de Miva eind augustus bepalen minder de
agenda van de vrijwilligers. Samen met de missionair werker
van de Vastenactie heeft de missiesecretaris in het voorjaar
de cura’s van de vicariaten Arnhem en Deventer bezocht om
de leden te informeren over de praktijk en de betekenis van
missie voor de parochie. Het aantal vrijwilligers dat actief is
in het MOV-werk daalt weliswaar gestaag, maar daarmee is
niet gezegd dat het werk en de activiteit verdwijnen. De MOVgroepen in de geloofsgemeenschappen van de parochies
werken in toenemende mate samen. Hun inzet voor en trouw
11
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In 2015 kwamen er aanwijzingen dat de economische crisis
langzaam wegebde en er voor veel mensen een pril herstel
merkbaar werd. Tegelijkertijd moest in 2015 ook worden
vastgesteld dat er grotere groepen mensen zijn die geen
toegang (meer) tot de arbeidsmarkt hebben en wier financiële
en sociale situatie verslechtert. Er was groeiende armoede bij
ouderen met een beperkt pensioen; vele hulpbehoevenden
ondervonden de gevolgen van bezuinigingen in de thuiszorg;
(ex-)psychiatrische wijkbewoners kregen minder begeleiding
en velen die van oudsher al moeilijk toegang hadden tot de
arbeidsmarkt vonden geen werk. Veel mensen ontwikkelden
zich tot zelfstandig ondernemer (zzp-er), maar het was en is
niet iedereen gegeven om daarvan te kunnen rondkomen.

A a r t s b i s d o m
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Op 18 juni verscheen paus Franciscus’ ook buiten de Kerk zeer
gewaardeerde encycliek Laudato Si’ met als ondertitel ‘Over de
zorg voor het gemeenschappelijke huis’. Op landelijk niveau
werd ruime bekendheid gegeven aan deze encycliek, waarin
de paus een integrale visie voorhoudt op economie, ecologie,
sociale rechtvaardigheid en menselijkheid. Het, ook op lokaal
niveau, in de praktijk brengen van de boodschap van deze
encycliek is van het hoogste belang en zal in de komende jaren
van velen op diocesaan, regionaal en parochieel niveau de
nodige tijd, creativiteit en energie vergen.

Pelgrimstocht Vastenaktie

Velen in ons bisdom hebben zich in 2015 verenigd voor gebed,
de viering van de liturgie en de sacramenten. Priesters, diakens,
pastoraal werk(st)ers en vrijwilligers hebben zich daar met grote
toewijding voor ingezet. In het bijzonder worden hier – vanwege
het Jaar van het Religieuze Leven – de religieuzen genoemd
die door hun gebed en inzet de ene zending van de Kerk in
ons aartsbisdom dragen. De aartsbisschop, hulpbisschoppen
en bisschoppelijk vicarissen waren geregeld aanwezig in de
parochies, bedevaartplaatsen of bij religieuze gemeenschappen
voor de viering van de liturgie, met name voor de Eucharistie,
de toediening van het vormsel, jubilea en voor uitvaarten van
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5. Heilig Jaar van de Barmhartigheid
De aankondiging en opening van het Heilig Jaar van de
Barmhartigheid door paus Franciscus heeft bij velen in en buiten
onze parochies veel enthousiasme teweeg gebracht om dit
bijzondere jaar ter plaatse invulling te geven. Zowel op liturgisch,
catechetisch als diaconaal terrein is er reeds in 2015 veel in gang
gezet. De Nederlandse bisschoppen hebben vanwege het Heilig
Jaar twee brieven geschreven: ‘Barmhartig als de Vader’ (waarin
onder andere is ingegaan op het grote belang van het sacrament
van Gods barmhartigheid – boete en verzoening ofwel de biecht
– alsook op de werken van barmhartigheid) en ‘Herbergzaam
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4. Liturgie

priesters, diakens of gepensioneerde pastoraal werk(st)ers.
Vanwege de start van de Tour de France in Utrecht vond op 20
juni op het Domplein voor het eerst een fietsenzegening plaats
door onder anderen mgr. Woorts. Zowel volwassen als kinderen,
al dan niet in sportkleding, kwamen met hun fiets om de zegen
te ontvangen. Dit kerkelijke initiatief trok veel belangstelling en
werd zeer gewaardeerd.

A a r t s b i s d o m

aan het MOV-werk is bewonderenswaardig. Tegelijkertijd is
duidelijk dat jongere generaties zich niet gemakkelijk aansluiten
bij het huidige model van de MOV-werkgroep. Hier ligt een grote
uitdaging voor het missiesecretariaat, temeer omdat steeds meer
mensen zich op eigen initiatief inzetten voor vredesprojecten,
hulp aan vluchtelingen, bevordering van duurzaamheid en het
inzamelen van geld voor goede doelen. De trend om vanuit de
parochie aandacht te besteden aan particuliere initiatieven zet
zich door. Dit blijkt niet alleen uit de ‘eigen’ projectaanvragen
bij de Vastenactie, maar ook uit de voordracht van de gelden
uit het Bisdomfonds. Eind 2015 ontvingen zes projecten,
waaronder particuliere initiatieven, een substantiële bijdrage.
Tevens mochten tien projecten verspreid over de hele wereld
een kleiner bedrag ontvangen als een teken van solidariteit
met het werk voor de armen in de wereld. In bovengenoemde
activiteiten dienen zich nieuwe mensen aan die naast of met het
MOV-werk hun betrokkenheid met missiethema’s op eigentijdse
wijze vormgeven. Het valt op dat op steeds meer plaatsen
werk wordt gemaakt van de Ambassades van Vrede. Hun werk
beperkt zich niet tot de Vredesweek, maar men probeert het hele
jaar actief te zijn. Het missiesecretariaat was ook betrokken bij
de voorbereidingen voor de eerste landelijke inspiratiedag op
23 april 2016 rond de encycliek Laudato Si’. Op de website en
in de Nieuwsbrief van de DKCI alsmede in het bisdomblad Op
Tocht heeft de missiesecretaris geregeld bekendheid gegeven
aan actuele ontwikkelingen en de campagnes.

Fietsenzegening

6. Jeugd en Jongeren
Per 1 januari 2015 zijn in een taakomvang van in totaal 0.6
fte twee nieuwe jongerenwerkers aangetreden: Amanda
Praseres en Samuel Luz van de Gemeenschap Shalom. Voor
de jongeren waren zij geen onbekenden, want sinds hun
vestiging in Renkum (januari 2013) is de Gemeenschap Shalom
nauw betrokken geweest bij alle activiteiten voor jongeren
in ons aartsbisdom. Zij hebben dus moeiteloos en met veel
enthousiasme het stokje over kunnen nemen van Hao Tran, die
na het behalen van zijn master in de theologie aan de Faculteit

J a a r v e r s l a g

Katholieke Theologie een zending
heeft gekregen als pastoraal
werker in ons aartsbisdom. Na
tien jaar stopte ook de leiding van
het kinderkamp. We zijn Marit van
den Ham-Schouten en Michiel van
den Ham veel dank verschuldigd
voor hun jarenlange enthousiaste
inzet voor het kinderkamp. Juliëtte
Schouten en Pieter Struyk zijn
bereid gevonden de leiding van
hen over te nemen. Veel activiteiten
stonden al in het teken van de
Wereld Jongeren Dagen 2016 in
Krakau, waarvoor op verschillende
plaatsen in ons aartsbisdom
informatiebijeenkomsten werden
georganiseerd in samenwerking
met plaatselijke contactpersonen. De deelnemende jongeren
hebben zich verdiept in de persoon van de heilige paus Johannes
Paulus II en zijn bijzondere band met het jodendom alsmede in
de Poolse taal, cultuur en spiritualiteit. Daarnaast vormde de
meibedevaart van ons aartsbisdom naar Lourdes opnieuw een
hoogtepunt. De deelname van kinderen, tieners en jongeren
die een aangepast programma kregen aangeboden, vormde
een meerwaarde
voor alle pelgrims.
Heel bijzonder was
de invulling van de
kerstactiviteit. Onze
jongeren hielpen
de vrijwilligers van
Sant’Egidio
met
het verzorgen van
een kerstdiner, op
twee verschillende
locaties, voor daken
thuislozen,
minima en vluchtelingen.
Bisdombedevaart Lourdes
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Nederland’
(vanwege
het grote drama van de
vluchtelingencrises dat
op onze samenleving
en ons als Kerk een
groot appèl doet). Voor
het Heilig Jaar heeft de
Bisschoppenconferentie
een landelijke werkgroep
ingesteld, waarvan mgr.
Woorts de voorzitter is.
Deze werkgroep heeft
zorg
gedragen
voor
materiaal,
waaronder
een landelijke website,
waarop nieuwsberichten
en
ondersteunend
materiaal
op
terrein
van liturgie, catechese
en
diaconie
te
vinden
zijn.
Zie:
www.heiligjaarvandebarmhartigheid.nl Bijzondere vermelding
verdient het ‘Model voor een Viering van de Barmhartigheid’ dat
naar alle priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers en parochies
is gestuurd met als doel om in onze kerken gedurende het
Heilig Jaar speciale vieringen te houden (met uitstelling van
het Allerheiligst Sacrament en biechtgelegenheid) waarin de
barmhartige liefde van God centraal staat.

Kinderkamp

A a r t s b i s d o m
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Biechtstoel in de St. Augustinuskerk te Utrecht met daarnaast
de roll up banner van het Heilig Jaar

Groepsfoto na afloop van ‘Passion’

in het najaar van 2014, goed loopt met ruim 20 deelnemers.
Ook werden er twee bijeenkomsten georganiseerd voor
‘nieuwe katholieken’ in ons aartsbisdom: één in Utrecht, met
als onderwerp de geschiedenis van de Kerk in ons aartsbisdom
en de betekenis van relieken, en één in abdij Slangenburg te
Doetinchem over gebed en de benedictijnse spiritualiteit.

7. Catechese
Met betrekking tot de beleidssector catechese kan worden
gemeld dat de driejarige Catechetenopleiding, die werd gestart

16

J a a r v e r s l a g

U t r e c h t

Niet alles ging zoals gepland: het tweede tienerkamp in Wiltz
kon niet doorgaan wegens gebrek aan belangstelling, evenals
de jongerenreis naar Israël. In plaats van deze laatste activiteit
werd van 20-28 juli een (goedkopere) rondreis door Frankrijk
aangeboden (met bezoeken aan Vezelay, Lourdes, Tours,
Chinon). Overige diocesane jongerenactiviteiten waren: een
kloosterweekend in de priorij Emmaus te Maarssen rond het
thema ‘Haastige spoed….’ (23-25 januari), ‘Valentijnsdag’ in
Houten over vriendschap, relaties en seksualiteit (15 februari),
de jongerendag ‘Passion’ te Zutphen (29 maart), het slotfeest
en de Lourdesreünie te Dijnselburg (28 juni), het openingsfeest
te Baarn (27 september) en een winterwandeling in Ede met
aandacht voor heiligen en heilig leven (8 november). Verder
namen jongeren uit ons aartsbisdom deel aan het landelijk
jongerenprogramma tijdens de Stille Omgang te Amsterdam
(21 maart), het landelijke KJD Festival in Nieuwkuijk (6-7 juni)
en de vormingsweekenden van Jong Katholiek.

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht heeft als
opdracht in het aartsbisdom aandacht te vragen voor de roeping
tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven en
het gebed daarvoor te bevorderen en te ondersteunen. Dat is
in onze tijd en maatschappij waarlijk een uitdaging. Het is niet
alleen belangrijk om jonge mensen de aantrekkelijkheid van een
leven in dienst van het Evangelie voor te houden, minstens even
belangrijk is het om in parochies en geloofsgemeenschappen
een klimaat te helpen creëren waarin het nadenken over roeping
meer vanzelfsprekend wordt. Studenten van het Ariënsinstituut
namen deel aan het reeds genoemde KJD Festival in Nieuwkuijk.
Deze keer was daar een gezamenlijke informatiestand van de
Nederlandse priesteropleidingen.

A a r t s b i s d o m
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8. Roepingenraad

Het gebed om roepingen is
van het grootste belang. In
2015 bereikte de diocesane
gebedskring voor roepingen
de omvang van bijna 800
leden. Al deze mensen
hebben toegezegd in hun
gemeenschappelijk of persoonlijk gebed te bidden
voor roepingen tot het
priesterschap, het diaconaat
en het religieuze leven. Om
dit gebed te ondersteunen
werd, in samenwerking met
de overige Nederlandse
bisdommen en de Konferentie
Nederlandse
Religieuzen,
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een mooi boekje uitgebracht met twaalf gebeden om roepingen,
geschreven door enkele leden van de Roepingenraad. Daarbij
werd aangesloten bij het Jaar van het Religieuze Leven dat eind
2014 door paus Franciscus voor 2015 werd uitgeroepen. De
ervaring leert dat het gebedenboekje dikwijls wordt gebruikt bij
de opening van vergaderingen in de parochie, bij de voorbeden
of bij het persoonlijk gebed. Het is verheugend dat steeds vaker
deze gebeden worden gepubliceerd op de website van de
parochie of in het parochieblad.

Voor de geestelijke begeleiding en vorming van de
priesterstudenten werd per 1 september 2015 een tweede
spirituaal aangesteld in de persoon van pater drs. W.J.A.

Ook in 2015 werd de monumentale vergaderzaal van het
Ariënsinstituut veelvuldig gebruikt door de FKT en FHTL
voor colleges, symposia en studiedagen. Zeker sinds beide
onderwijsinstellingen zijn verhuisd naar de binnenstad van
Utrecht is de samenwerking ermee geïntensiveerd.
Missionarissen van Christus Leraar
(Misioneros de Cristo Maestro)
In de loop van 2015 moest om verschillende redenen (taal,
cultuur, persoonlijke omstandigheden) helaas afscheid worden
genomen van twee broeders van de Missionarissen van
Christus Leraar. Met de overgebleven broeders zijn afspraken
gemaakt over het vervolg van hun studie en vorming onder de
verantwoordelijkheid van de rector van het Ariënsinstituut.
Ariënskring
Priesters die met een benoeming van de aartsbisschop van
Utrecht werkzaam zijn, komen in het kader van de Ariënskring
af en toe bij elkaar voor studie en ontmoeting. Op 7 september
kwam de Ariënskring samen voor de inmiddels traditionele

Ontmoetingsdag gebedskring
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Het studiejaar 2014-2015 was het eerste waarin het
Ariënsinstituut als eigen priesteropleiding van het Aartsbisdom
Utrecht functioneerde. Voor de academische vorming van de
studenten werd samengewerkt met de Faculteit Katholieke
Theologie (FKT) en voor de studieroute op HBO-niveau met
Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing (FHTL).
Daarnaast werd door het Ariënsinstituut een aanvullend
programma aangeboden, zoals priesterlijke spiritualiteit,
inleiding getijdengebed, christelijke iconografie en kunst en
muzikale vorming en zangles.

Bij de start van het nieuwe collegejaar telde het Aartsbisdom
Utrecht elf priesterstudenten. Acht studenten studeerden fulltime
aan de hierboven genoemde onderwijsinstellingen en woonden
op het Ariënsinstituut. Drie studenten begonnen – daarin begeleid door de Priester- en Diakenopleiding Bovendonk – aan hun
pastorale stage in de parochie. Tijdens de Eucharistieviering op
25 april bij gelegenheid van de ontmoetingsdag voor leden van
de diocesane gebedskring voor roepingen in de St. Jozefkerk
te Enschede stelde kardinaal Eijk een student aan tot lector en
een andere tot acoliet.

A a r t s b i s d o m
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9. Ariënsinstituut

Biemans SJ. Samen met emeritus-pastoor drs. H.Th.M. van
Doorn begeleidt hij de studenten op hun geestelijke weg en
draagt hij zorg voor de inhoud van het bezinningsprogramma.
Aan de aanvullende colleges en het bezinningsprogramma
namen ook de priesterstudenten van het bisdom Breda en het
bisdom Rotterdam deel. Met deze beide opleidingen groeide
een constructieve samenwerking.

Diakendag

ontmoetingsdag aan het begin van het nieuwe seizoen. Dit keer
waren de priesters te gast in de parochie Paus Johannes XXIII
en de St. Maartenparochie. In het kader van het Heilig Jaar van
de Barmhartigheid vond er op 9 december in het Ariënsinstituut
voor leden van de Ariënskring een studiedag plaats over het
sacrament van boete en verzoening.

J a a r v e r s l a g

Museum Catharijneconvent. De directeur van het museum,
mevrouw Van Schijndel, leidde de bezichtiging van deze fraaie
tentoonstelling in. Kardinaal Eijk verzorgde voorts een inleiding
over zijn in november 2014 verschenen brief ‘Het geloof vieren
en verbreiden in het derde decennium van de 21ste eeuw’.
12. Voortgezette vorming

11. Permanent diaconaat

Van 18-20 januari namen 23 priesters deel aan een cursus
geestelijke begeleiding, die werd georganiseerd op de Priesteren Diakenopleiding Bovendonk. Voorts werd in 2015 zowel voor
de priesters als voor de pastoraal werk(st)ers in het klooster van
de Zusters Franciscanessen te Denekamp de tweejaarlijkse
retraite georganiseerd (voor de permanente diakens had deze
retraite reeds in 2014 plaatsgevonden).

Zo’n vijftig permanente diakens en hun echtgenotes
kwamen op zaterdag 17 januari in Utrecht bijeen voor de
jaarlijkse aartsdiocesane diakendag. De dag begon met
een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal met
als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Vervolgens werd een
bezoek gebracht aan de tentoonstelling ‘Ik geef om jou.
Naastenliefde door de eeuwen heen’ in het naastgelegen

De tweejaarlijkse toerustingsdagen voor leden van pastorale
teams hebben in 2015 een vervolg gekregen in het project ‘De
vitaliteit van de geloofsgemeenschap’. De inzet daarbij is niet
alleen om dienstbaar te zijn aan het versterken van de vitaliteit
van de geloofsgemeenschappen, maar ook om instrumenten
te ontwikkelen die de leden van de pastorale teams bij het
begeleiden en ondersteunen van die geloofsgemeenschappen
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De drie kandidaten voor het permanente diaconaat zijn in
2015 helaas allen om persoonlijke redenen gestopt met hun
opleiding aan het Bonifatiusinstituut van de Tiltenberg, waar
voorheen het seminarie van het bisdom Haarlem-Amsterdam
was gevestigd. Het blijkt lastig te zijn om geschikte kandidaten
voor het permanente diaconaat te vinden. Het feit dat mensen
langer moeten doorwerken dan in het verleden vraagt veel tijd
en energie. Een belangrijke factor daarbij is dat de voor het
permanente diaconaat vereiste parttime opleiding van 4 of 5
jaar veel van de kandidaten vergt, zeker omdat deze wordt
gevolgd aan de Tiltenberg, die zich buiten het aartsbisdom
bevindt op een tamelijk afgelegen plaats. Mede daarom is onder
verantwoordelijkheid van het Ariënsinstituut een toeleiding
ontwikkeld voor diakenkandidaten die al een bachelor aan
de FHTL of aan de FKT hebben behaald. In twee jaar wordt
aldus via begeleide zelfstudie aanvullende kennis op het
gebied van de diaconie verworven. Voorts wordt aangesloten
bij de geestelijke vorming van de priesterstudenten aan het
Ariënsinstituut en worden er twee stages gelopen. In 2016 zal
een eerste kandidaat voor het permanente kandidaat met dit
studie- en vormingstraject beginnen.
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10. Diakenopleiding

2 0 1 5

14. Memorabele gebeurtenissen

13. Bedevaarten

11 januari: Groenlo verrijkt met basiliek

Vanuit ons aartsbisdom gaan geregeld gelovigen – als groep
of individueel – op bedevaart. Leden van pastorale teams en
vrijwilligers besteden daar veelvuldig aandacht aan. De Diocesane
Werkgroep Bedevaarten organiseert ook bedevaarten, in
het besef dat bedevaarten niet alleen ons geloof en leven
verdiepen en versterken maar ook de onderlinge band als leden
van de Kerk. Jongeren en mensen die zoekende zijn, ervaren
bedevaarten vaak als een bijzonder verrijkende ervaring. Dat
bleek ook weer tijdens de derde bisdombedevaart naar Lourdes,
die met medewerking van bedevaartorganisatie VNB van 2 tot
en met 9 mei gehouden werd. Per trein (een dubbeldeks TGV),
bus en vliegtuig kwamen de ruim 1.300 pelgrims (allen voorzien
van een blauwe sjaal)
uit onze parochies
onder
begeleiding
van kardinaal Eijk in
Lourdes aan.

In Groenlo vond op 11 januari de plechtige
proclamatie plaats van de verheffing van de
H. Calixtuskerk tot basiliek. Dit gebeurde
tijdens een pontificale Eucharistieviering met
als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Pauselijk
nuntius mgr. Dupuy las het decreet van paus
Franciscus voor. Ruim 800 parochianen
woonden de viering en de receptie bij.
15 januari: Viering vijftigste verjaardag
van de verklaring Nostra Aetate
In 2015 werd de vijftigste verjaardag gevierd van de verklaring
Nostra Aetate van het Tweede Vaticaans Concilie over de
verhoudingen met de niet-christelijke godsdiensten. Deze
verklaring is vooral van grote waarde en betekenis geweest
voor de Joods-Katholieke dialoog. Op 15 januari werd het
jubileumjaar ‘50 jaar Nostra Aetate’ geopend. Deze opening
vond voor de Nederlandse Kerkprovincie plaats in de Liberaal
Joodse Gemeente te Rotterdam. Mgr. Woorts – als bisschopreferent van Kerk en Jodendom – was één van de sprekers.
Ook leden van onze Diocesane Werkgroep Kerk en Jodendom
waren aanwezig. Op 28 oktober werd door de Faculteit
Katholieke Theologie een symposium gehouden vanwege 50
jaar Nostra Aetate.
23 januari: Ontmoeting nieuwe katholieken in Utrecht
Een groep nieuwe katholieken (mensen die de afgelopen twee
jaar tot de Rooms-Katholieke Kerk zijn toegetreden) bezocht op
23 januari Utrecht. Na de begroeting door hulpbisschop Woorts
en vicaris Pauw volgde aldaar een kennismakingsrondje
met de ‘nieuwe’ katholieken. Aan een tweede groep nieuwe
katholieken werd op 27 juni een programma aangeboden in de
St. Willibrords Abdij te Doetinchem.

Bisdombedevaart Lourdes
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Onder leiding van vicaris Cornelissen en
in gezelschap van onder anderen de hulpbisschoppen Hoogenboom en Woorts en
de priesterstudenten
van het Ariënsinstituut
vertrok Tweede Pinksterdag de tweedaagse pelgrimstocht naar
de Springprocessie te
Echternach, ter ere
van de patroon van
ons aartsbisdom, de
Heilige Willibrord.

JANUARI
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kunnen benutten. De opgedane ervaringen en inzichten en de
ontwikkelde instrumenten zullen tijdens de toerustingsdagen
van begin 2016 worden geëvalueerd.

FEBRUARI

18 februari: Kardinaal Eijk publiceert Vastenbrief
Kardinaal Eijk publiceerde op 18 februari (Aswoensdag) een
Vastenbrief ten behoeve van de Veertigdagentijd. In zijn brief
stelt kardinaal Eijk dat “nu ons geloof in de samenleving niet
langer vanzelfsprekend is, we als gelovigen steeds meer
worden uitgedaagd om te getuigen van de hoop die in ons leeft.
We zullen meer nog dan voorheen voluit missionair moeten zijn,
‘missionarissen’ die werkzaam zijn in de eigen leefomgeving.”

MAART
4 maart: Tien misverstanden over kerksluiting
in het Aartsbisdom Utrecht
Over de notitie ‘Het geloof in Christus vieren en verbreiden’
(gepubliceerd in november 2014) van kardinaal Eijk bleken
hardnekkige misverstanden te bestaan. In deze notitie blikt
de aartsbisschop van Utrecht vooruit tot 2028, zijnde het
jaar van zijn emeritaat. Hij voorziet op basis van de huidige
ontwikkelingen een vergaande krimp in het aartsbisdom. In het
document ‘Tien misverstanden over kerksluiting’ werden de
grootste misverstanden ontzenuwd.
14 maart: Jaarlijkse Ontmoeting Priesterstudenten
Nederland in Utrecht
Op 14 maart vond in Utrecht de jaarlijkse Ontmoeting
Priesterstudenten Nederland (OPN) plaats. Ditmaal was het
Ariënsinstituut de gastheer van de ruim 50 priesterstudenten.
De dag begon met een Eucharistieviering in de St.
Catharinakathedraal, met als hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Na
de lunch stond een rondleiding in Museum Catharijneconvent
op het programma.

27 februari: Herdenkingsjaar Maarschalkerweerd
van start met concert
Ter herdenking van de 100ste sterfdag van de beroemde
orgelbouwer Michaël Maarschalkerweerd vond op vrijdag 27
februari in de St. Catharinakathedraal te Utrecht een concert met
orgel- en koormuziek plaats. Hulpbisschop Woorts verzorgde
24
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Foto: zr. Monica

In een hartelijke sfeer vond op 3
februari de vijfde ontmoetingsdag
plaats
voor
religieuzen
in
het Aartsbisdom Utrecht. De
ongeveer
50
deelnemers
genoten gastvrijheid in de Priorij
Emmaus van de Kanunnikessen
van het Heilig Graf te Maarssen.
Namens
het
aartsbisdom
waren behalve kardinaal Eijk en
hulpbisschoppen Hoogenboom
en
Woorts
de
vicarissen
Cornelissen en Pauw aanwezig.
Na de Eucharistieviering, de
maaltijd en een bezichtiging
van het klooster hield abt Henri
Vesseur O.S.B. in de kapittelzaal
een lezing over Benedictijnse
spiritualiteit.
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3 februari: Dag voor de Religieuzen in Maarssen

een openingswoord en onthulde met directeur mevrouw Van
Schijndel van Museum Catharijneconvent een gedenkteken.
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Grieks-Katholieke Kerk, de Oud-Katholieke Kerk, de Koptische
Kerken en de Protestantse Kerk in Nederland.

Namens de Commissie van de Bisschoppenconferenties
van de Europese Gemeenschap (COMECE) verzorgde mgr.
Hoogenboom op 24 maart een korte toespraak in het Europees
Parlement. Die dag vond de vierde ontmoeting plaats in het
kader van een reeks jaarlijkse dialoogbijeenkomsten die het
Europees Parlement organiseert tussen de religies en religieuze
en niet-religieuze organisaties. Thema van de bijeenkomst was
‘De opkomst van religieus radicalisme en fundamentalisme
en de rol van de interreligieuze dialoog bij de bevordering van
tolerantie en respect voor de menselijke waardigheid’.

APRIL

26 maart: Mgr. Hoogenboom voorganger
gebedswake Sant’Egidio

De jaarlijkse Chrismamis van het Aartsbisdom
Utrecht werd ook dit jaar
gevierd in de Onze Lieve
Vrouwekerk te Apeldoorn.
Kardinaal Eijk zegende tijdens deze drukbezochte
Eucharistieviering de olie
voor de zieken en geloofsleerlingen, alsook het
chrisma voor het doopsel,
het vormsel, de priesterwijding en de consecratie
van kerken en altaren. De
priesters vernieuwden in
deze
Eucharistieviering
hun wijdingsbeloften ten
overstaan van de aartsbisschop. Na afloop kreeg
elke delegatie vanuit de
kerklocaties een setje van
de drie HH. Oliën mee.
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De gemeenschap van Sant’Egidio in Apeldoorn organiseerde
op 26 maart in de Onze Lieve Vrouwekerk te Apeldoorn een
oecumenische gebedswake voor de christelijke martelaren.
Hulpbisschop Hoogenboom was dit keer de agens. Hij werd
tijdens de gebedswake geflankeerd door vertegenwoordigers
van onder meer de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Melkitische

1 april: Chrismamis in Apeldoorn druk bezocht
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24 maart: Mgr. Hoogenboom spreekt
in het Europees Parlement

10 april: Ontmoeting bisdomstaf met parochiebestuurders
De bisdomstaf vindt het belangrijk kennis te maken met nieuwe
parochiebestuurders. Daarom is besloten om regelmatig
de pasbenoemde parochiebestuurders uit te nodigen in het
bisschopshuis aan de Maliebaan. Op 10 april vond de eerste
van deze ontmoetingen plaats. Na een korte voorstelronde, een
inleiding door kardinaal Eijk en een discussie, kregen de gasten
een rondleiding door de kantoren van het aartsbisdom, gevolgd
door een gezamenlijke maaltijd in een genoeglijke sfeer.
Foto: Roelof Rump/StrangeArt
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28 april: Ontmoetingsdag gebedskring in Enschede
In en rond de St. Jozefkerk te Enschede werd op 25 april de
jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden voor de leden van de
diocesane gebedskring voor roepingen. Ongeveer 90 leden
waren daarbij aanwezig. Na de pontificale Eucharistieviering
waarin kardinaal Eijk hoofdcelebrant was, volgden de lunch
en een middagprogramma. Daarin hield rector Kuipers een
presentatie over het eerste jaar van de priesteropleiding
Ariënsinstituut en gaf pastoor Ten Have een lezing over de
priester Alphons Ariëns, die lang als kapelaan in Enschede
werkte.

Het Utrechtse evenement ‘Culturele Zondagen’ stond op 3
mei uitgebreid stil bij de Tweede Wereldoorlog in Utrecht.
Theatergroep Aluin voerde zes korte theatermonologen op
van de hoofdrolspelers uit die tijd. Allen woonden of werkten
toen aan de Maliebaan. De monologen waren gebaseerd op

Tijdens de diocesane Lourdesbedevaart werd vicaris Cornelissen
van het vicariaat Deventer door
de bisschop van Tarbes-Lourdes
benoemd tot ‘Erekapelaan van het
Heiligdom van Onze Lieve Vrouw
van Lourdes’. Deze kerkelijke
onderscheiding is een erkenning
van de grote inzet van vicaris
Cornelissen voor de bedevaarten
naar Lourdes.
15 mei: Jubileum 65 jaar
ziekentriduüm naar Banneux
Uit diverse plaatsen van het
aartsbisdom vertrokken op vrijdag
15 mei bussen met pelgrims naar Banneux, de plaats waar
Maria zich in 1933 bekendmaakte aan Mariette Beco als ‘De
Maagd der Armen’. Het triduüm van deze jubileumbedevaart
had als thema: ‘Heer leer ons bidden’.
24-25 mei: ‘Gebed bij gelegenheid van mijn Heilig Vormsel’
Vanaf Pinksteren 2015 krijgen de vormelingen in het Aartsbisdom
Utrecht een mooie kaart mee van hun vormheer met daarop
een ‘Gebed bij gelegenheid van mijn Heilig Vormsel’. Deze
gebedskaart is gemaakt om de vormelingen thuis, in de kerk,
op school of elders hun Heilig Vormsel biddend te helpen
voorbereiden en om nadien te blijven bidden om de Heilige
Geest.

Foto: Vincent Kok
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3 mei: ‘Maliebaanmonologen’ opgevoerd

8 mei: Vicaris Cornelissen benoemd tot ‘Erekapelaan van
het Heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Lourdes’
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MEI

het boek ‘Aan de Maliebaan’ van de historicus Ad van Liempt.
Zij werden zoveel mogelijk opgevoerd in de historische locaties
aan de Maliebaan. In het aartsbisschoppelijk paleis werd op
indrukwekkende wijze de monoloog van aartsbisschop De Jong
gespeeld.
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JULI

4 juni: Ontmoeting Oud-Katholiek en
Rooms-Katholiek kapittel

3 juli: Kardinaal Eijk bij viering ‘750 jaar Oudewater’

De leden van het Metropolitaan
Kapittel
van
Aartsbisdom
Utrecht bezochten op 4 juni hun
Oud-Katholieke collegae. Naast
ontmoeting en uitwisseling was
er een inhoudelijke component:
de leden van de twee kapittels
gingen met elkaar in gesprek
over actuele thema’s in de
betrekkingen tussen de RoomsKatholieke Kerk en de OudKatholieke Kerk, mede naar aanleiding van de ontmoeting
van paus Franciscus met de Internationale Oud-Katholieke
Bisschoppenconferentie op 30 oktober 2014.
13 juni: Tarcisiusdag voor misdienaars

In 2015 was het 750 jaar geleden dat Oudewater (dat nu ligt
in het bisdom Rotterdam) stadsrechten kreeg van de bisschop
van Utrecht. De stad vierde dit een jaar lang met een uitgebreid
feestprogramma. Op 3 juli werd de daadwerkelijke verjaardag
van de stad gevierd. Die dag kwam koning Willem-Alexander
op bezoek; tot de groep genodigden behoorde onder anderen
ook kardinaal Eijk.
AUGUSTUS
30 augustus: Gedachtenisviering Alphons Ariëns
in Maarssen
In Maarssen vond op zondag 30 augustus de jaarlijkse
gedachtenisviering plaats voor de Dienaar Gods Alphons
Ariëns. Na een korte gebedsviering bij zijn graf stond ook
de Eucharistieviering in de Heilig Hartkerk in het teken van

U t r e c h t

Op 13 juni vond weer
de
Tarcisiusdag
voor
misdienaars plaats. Ruim
300 misdienaars en hun
begeleiders
kwamen
naar Utrecht voor de
Eucharistieviering met als
hoofdcelebrant kardinaal Eijk
en nadien een groepsgewijs
educatief en ontspannend
middagprogramma
in
de stad. De feestelijke
afsluiting
vond
zoals
gebruikelijk plaats in de
tuin van het bisschopshuis
met een traktatie voor
de misdienaars en de
prijsuitreiking.
Graf van Alphons Ariëns
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JUNI

31

deze dienaar Gods. Hoofdcelebrant was kardinaal Eijk. De
gedachtenisviering van Ariëns geldt als de officieuze start van
het studiejaar van de priesterstudenten. De meesten van hen
waren dan ook bij de vieringen aanwezig.
30 augustus: Kardinaal Willebrandslezing
Eveneens op 30 augustus vierde opperrabbijn Jacobs uit
Amersfoort zijn 40-jarig ambtsjubileum. Mgr. Woorts was namens
de Bisschoppenconferentie daarbij aanwezig. De ‘Kardinaal
Willebrandslezing’ werd bij die gelegenheid gehouden door
rabbijn dr. Ron Kronish uit Jeruzalem. Voorts was mgr. Woorts
op 6 december aanwezig bij het ontsteken van de Chanoeka
achter het stadhuis van Utrecht.
SEPTEMBER
13 september: ‘Gelovig op weg zijn’
met Willibrordprocessie
De jaarlijkse Willibrord-processie trok op zondag 13 september
door de Utrechtse binnenstad. Priesterstudenten van het
Ariënsinstituut droegen de reliekschrijn vanaf het standbeeld van
Willibrord op het Janskerkhof naar de St. Catharinakathedraal.
Mgr. Hoogenboom, de vicarissen Pauw en Cornelissen, de
nieuwe plebaan Huitink en diverse priesters namen ook deel
aan deze processie met als motto ‘Gelovig op weg zijn’.

OKTOBER
1 oktober: Opening van de tentoonstelling
‘Rome – De droom van Constantijn’
Kardinaal Eijk en mgr. Woorts waren
op 1 oktober in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam aanwezig bij de opening van
de tentoon-stelling ‘Rome – De droom van
Constantijn’. Voorwerpen uit de antieke
en oudchristelijke periode waren vanuit
diverse musea – waaronder de Vaticaanse
– samengebracht om een beeld te schetsen
van de transformatie van het heidense
Romeinse Rijk naar een christelijke
samenleving. In het tweede semester
van het studiejaar heeft mgr. Woorts tien
colleges christelijke kunst en iconografie
gegeven aan de priesterstudenten op
het Ariënsinstituut. Tevens heeft hij in
parochies diverse lezingen verzorgd over
christelijke kunst en iconografie.
1-2 oktober: Mgr. Hoogenboom spreekt over
fundamentele rechten van de mens
De Europese Commissie organiseerde op 1 en 2 oktober in
Brussel het eerste jaarlijkse colloquium over de fundamentele
rechten van de mens. Dit colloquium boog zich onder meer
over de oorzaken van de toename van antisemitische en antimoslim incidenten in de Europese Unie en hoe deze incidenten
te voorkomen. Mgr. Hoogenboom was als lid van COMECE één
van de sprekers tijdens het colloquium.
29 oktober: Joods monument in Utrecht onthuld
Op 29 oktober waren naast nabestaanden van omgekomen
Joodse Utrechters in de Tweede Wereldoorlog ook kardinaal
Eijk en mgr. Woorts aanwezig bij de onthulling van het ‘Joods
Monument’ bij het Spoorwegmuseum te Utrecht. Dit monument
vermeldt de meer dan 1200 Joden – onder wie vele Joodse
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16 november: Dom Henry Vesseur O.S.B. ontvangt
abtszegen van kardinaal Eijk
Dom Henry Vesseur O.S.B., de nieuw gekozen abt van de
Sint Willibrordsabdij te Doetinchem, ontving tijdens een
Eucharistieviering op 16 november de abtszegening uit handen
van kardinaal Eijk. Dom Vesseur is de vierde abt van de in
1945 gestichte abdij. Ook de mgr. Woorts was aanwezig bij de
abtszegening, evenals burgemeester Joosten en wethouder
Drenth van Doetinchem.
12 november: Bisdomdag in Deventer

kinderen – die tijdens de Tweede Wereldoorlog via het
voormalig Station Maliebaan zijn afgevoerd. Mgr. Woorts heeft
namens het aartsbisdom deel uitgemaakt van het Comité van
aanbeveling, omdat de bisdomstaf het van groot belang vond
dat dit monument er zou komen. Dit mede indachtig voormalig
aartsbisschop mgr. dr. Jan de Jong, die zich krachtdadig heeft
verzet tegen de deportatie van Joden.

Het Aartsbisdom Utrecht hield op 12 november (Hoogfeest van
de H. Lebuïnus) in Deventer zijn tweejaarlijkse Bisdomdag. Na
de Eucharistieviering in de Broederenkerk, tijdens welke de
schrijn van de H. Lebuïnus bij het altaar was geplaatst, werd het
programma voortgezet in het Titus Brandsma Huis. Deventer
is de stad van de Moderne Devotie; in de lezingen ‘s middags
belichtten kardinaal Eijk en professor dr. Paul van Geest deze
geestelijke stroming, die zijn wortels heeft in onze streken.

NOVEMBER
2 november: Viering Allerzielen op Utrechtse
begraafplaats Sint Barbara
Op Allerzielen was er in de kapel
van begraafplaats St. Barbara in
Utrecht een Eucharistieviering met
als hoofdcelebrant kardinaal Eijk.
Na afloop kregen de gelovigen een
lichtje mee voor een te bezoeken graf.
Kardinaal Eijk liep onder meer langs de
graven van de Utrechtse bisschoppen,
die hij zegende met wijwater.
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26 november: Kardinaal Eijk spreekt op
congres ABN AMRO
Kardinaal Eijk was op 26 november de slotspreker tijdens een
congres voor religieuze instellingen dat de bank ABN AMRO
MeesPierson organiseerde. Thema van deze Religieuze
Jaardag was het ‘Beheer van Religieus Vermogen’. In zijn
lezing, getiteld ‘Religieus kapitaal: het vermogen om Kerk te
zijn’, stond kardinaal Eijk niet alleen stil bij de financiële positie
van de Kerk. Hij sprak vooral over wat het betekent om Kerk te
zijn in de huidige tijd.
DECEMBER
13 december: Drie Heilige Deuren in aartsbisdom geopend
In Utrecht, Groenlo en Hengelo (Ov.) zijn bij gelegenheid van
de opening van het Heilig Jaar van de Barmhartigheid op 13
december de drie Heilige Deuren van het Aartsbisdom Utrecht
geopend. Kardinaal Eijk opende de Heilige Deur in de Sint
Augustinuskerk in Utrecht, mgr. Hoogenboom deed dat in

Groenlo (St. Calixtusbasiliek) en mgr. Woorts opende de Heilige
Deur van de St. Lambertusbasiliek in Hengelo (Ov.). Al deze
bijzondere vieringen waren drukbezocht en kregen positieve
belangstelling van de media.
17 december: Standbeeld paus Adrianus VI onthuld
Burgemeester Van Zanen
van
Utrecht
onthulde
op
donderdagmiddag
17 december op het
Pausdam te Utrecht pal
naast
Paushuize
het
standbeeld
van
paus
Adrianus VI (1459-1523).
Het beeld is een geschenk
van de afdeling Utrecht
van het Prins Bernhard
Cultuurfonds
aan
de
inwoners van de stad.
Mgr. Woorts had namens
het aartsbisdom zitting
in de jury. Het beeld is
gemaakt door beeldend
kunstenaar Anno Dijkstra,
die het samen met de
burgemeester
onthulde.
Bij de onthulling waren ook
kardinaal Eijk en andere
leden van de bisdomstaf
aanwezig.
15. Ten slotte
In 695 (in 2015 dus
1320 jaar geleden) werd
de heilige Willibrord in Rome door paus Sergius gewijd tot
aartsbisschop van de Friezen. In de Bibliothèque Nationale de
France bevindt zich de kalender waarop de patroon van ons
hedendaagse Aartsbisdom Utrecht in 728 noteerde dat hij in
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Godsnaam gelukkig was (in Dei nomine
feliciter). We mogen God er dankbaar
voor zijn dat zoveel eeuwen later in totaal
gewijzigde omstandigheden en terwijl de
Kerk in onze streken wordt geconfronteerd
met vele zorgen en uitdagingen, velen
in ons Aartsbisdom Utrecht Willibrords
woorden blijven nazeggen. Omdat zij
dagelijks kracht en bemoediging putten
uit Christus’ Evangelie, het gebed en het ontvangen van de
heilige sacramenten. Omdat zij zien en ervaren dat de Kerk
het dubbelgebod van de liefde tot God en de naaste ook
daadwerkelijk leeft en voorleeft en daarin hoop en vreugde
vindt en verkondigt.
We mogen erop vertrouwen – en de voortekenen zijn er al
voor wie kijkt met de ogen van het geloof – dat het door paus
Franciscus tegen het eind van 2015 geopende Heilig Jaar
van de Barmhartigheid in 2016 en de jaren daarna ook in ons
aartsbisdom in al zijn geledingen een belangrijke bron zal zijn
voor de zo noodzakelijke vernieuwing van ons geloofsleven.

Utrecht, 19 mei 2016 op het Feest van Onze Heer
Jezus Christus, eeuwige Hogepriester
Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Hulpbisschop van Utrecht
Vicaris-generaal
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