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Voorwoord

“Gedenkt uw leiders die u het eerst het Woord van God 
verkondigd hebben. Haalt u weer hun leven en de afl oop 
van hun leven voor de geest; neemt een voorbeeld aan 

hun geloof. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag 
en tot in eeuwigheid.”

(Hebr. 13, 7-8)

Deze Bijbeltekst is genomen uit de tweede lezing van het 
hoogfeest van de heilige Willibrord. Bij dezen biedt de 
bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht u het jaarverslag 
over 2018 aan, waarin wordt beschreven wat in dit jaar in het 
aartsbisdom is gedaan om – in navolging van de verkondiger 
van het geloof in onze streken en de eerste aartsbisschop 
van Utrecht – het geloof in Christus te verkondigen. Het is dit 
jaar bijna 80 jaar geleden dat, in 1939, de Rooms-Katholieke 
Kunstenaarsvereniging op verzoek van de Nederlandse 
Katholiekendag, bij gelegenheid van de herdenking van de 
twaalfhonderdste sterfdag 
van de heilige Willibrord 
in 739, een prijsvraag 
uitschreef voor een 
monument in Utrecht ter 
herdenking van de heilige 
Willibrord. Het ontwerp 
van Albert Termote werd 
uitverkoren. Termote 
verbeeldde Willibrord 
als benedictijner monnik 
zittend te paard, met een 
Fries kerkje (herkenbaar 
aan de zadeldaktoren) 
in zijn rechterhand. 
Termote ging ijverig 
aan de slag, maar de 
Tweede Wereldoorlog 
vertraagde de uitvoering 
van zijn kunstwerk. 
Uiteindelijk kreeg het Het standbeeld van de H. Willibrord 

op het Janskerkhof.
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bronzen ruiterstandbeeld van de heilige Willibrord zijn plaats 
op het Janskerkhof. Het beeld werd onthuld op 7 november 
1947, in aanwezigheid van de aartsbisschop van Utrecht, 
kardinaal De Jong, vertegenwoordigers van andere kerkelijke 
gemeenschappen en de minister-president, Louis Beel.

Het voor u liggende jaarverslag illustreert hoe het 
Aartsbisdom Utrecht in al zijn geledingen in 2018, in het 
voetspoor en op voorspraak van de heilige Willibrord, de 
patroon van ons aartsbisdom, gehoor heeft gegeven aan 
de bovengenoemde klemmende oproep in de Brief aan de 
Hebreeën. Het jaarverslag geeft een indruk van de pastorale 
en bestuurlijke ontwikkelingen op het niveau van ons 
aartsbisdom, de vicariaten, de parochies en de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen alsook een terugblik op zovele 
momenten waarop we ons katholieke geloof in woord en 
daad tot uitdrukking mochten brengen. In het achter ons 
liggende jaar is op de terreinen liturgie, diaconie, catechese 
en kerkopbouw door velen met hart en ziel toekomstgericht 
verder gewerkt middels de drieslag van kerntaken, nabijheid 
en innovatief pastoraat. De bisdomstaf dankt van harte al 
degenen die hieraan hebben bijgedragen met hun gelovige 
inzet, enthousiasme en betrokkenheid.

1. Personeel en pastorale organisatie

In veel parochies wordt de personele omvang van de pastorale 
teams kleiner en komt de voortgang van de pastorale zorg 
onder druk te staan. Ook in 2018 is in de bisdomstaf en de 
parochies nagedacht over de vraag hoe de bediening van de 
sacramenten, de bevordering van de catechese, de uitvoering 
van de diaconie en het persoonlijk pastoraat ook in de 
toekomst gewaarborgd kunnen blijven en welk beleid daarvoor 
op diocesaan en parochieel niveau nodig is.

Omwille van de toekomst van het parochiepastoraat is 
het noodzakelijk om in ons aartsbisdom roepingen tot het 
priesterschap en het onbezoldigde permanente diaconaat 
te onderkennen en te bevorderen. Ook van belang is het 
leveren van extra inspanningen die gericht zijn op voortgaande 

toerusting van onbezoldigde vrijwilligers die met een 
benoeming en zending van de aartsbisschop de pastoors en 
de andere leden van de pastorale teams kunnen ondersteunen 
als catecheet of diaconaal assistent. Om de personele 
kracht en deskundigheid te bundelen is in 2018 besloten de 
opleidingen tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet 
en diaconaal assistent gezamenlijk te starten. Het eerste 
jaar – het zogenaamde basisjaar (met zeven cursusdagen 
op zaterdag) – is voor alle drie de opleidingsroutes 
hetzelfde. Daarna splitsen zich de groepen cursisten en de 
lesprogramma’s naar gelang het uitstroomprofi el. Zo bereidt 
het aartsbisdom zich voor op een toekomst waarin er naast 
de priester nauwelijks meer betaalde medewerkers in het 
pastoraat zullen zijn. 

Met het oog op het slinken van de personele omvang van de 
pastorale teams en het feit dat het niet altijd gemakkelijk is 
om gekwalifi ceerde leden voor parochiebesturen te vinden, 
zijn ook in 2018 enkele parochies samengevoegd. Per 1 
januari gebeurde dat met de parochies De Levensbron 
en St. Benedictus, die zijn samengevoegd tot de nieuwe 

Overzichtskaartje van kerken in het Aartsbisdom Utrecht (stand begin december 2018)
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2. Caritas en diaconie

Trouw, toegewijd en liefdevol werkten 
velen in het Aartsbisdom Utrecht ook in 
2018 in caritas en diaconie ten behoeve 
van mensen in de naaste omgeving die 
extra ondersteuning kunnen gebruiken. 
Namens de aartsbisschop ondersteunde 
de Diocesane Kerkelijke Caritas 
Instelling (DKCI) deze werkzaamheden. 

In ons aartsbisdom zien we, ondanks een getalsmatig kleiner 
wordende Kerk, geen afname van de hulp die van kerkelijke 
zijde lokaal wordt gegeven. Hoewel het in het algemeen 
economisch goed gaat, blijkt dat degenen die arm zijn dieper 
in de armoede terecht komen en er ook moeilijker uit komen. 
In samenwerking met de lokale kerken en de buurt- en/of 
wijkzorg verleent de caritas ondersteuning. Soms vindt men 
het moeilijk om de armen te vinden en is er beperkt, maar 
daarom niet minder waardevol, contact met mensen in nood. 
Soms is er – vooral in stedelijke gebieden – veel contact 
met gemeentelijke welzijnsorganisaties en weet men de weg 
naar caritas en diaconie te vinden. Niet zelden werken de 
katholieke caritas en diaconie op lokaal niveau samen met 
die van de protestantse kerken in wat wordt genoemd een 
Noodfonds. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid van eenieder 
wordt dan in goed overleg hulp geboden aan medemensen in 
nood. Een diaconale activiteit die op diverse plaatsen wordt 
ontplooid, is het creëren van sociale ontmoetingsplaatsen in 
de vorm van inloophuizen. Ook jongeren zijn lokaal actief in 
M25, diaconale ontmoetingen in de geest van hoofdstuk 25 uit 
het Evangelie volgens Matteüs. In de vormselprojecten heeft 
aandacht voor caritas en diaconie een vaste plaats gekregen. 

De DKCI begeleidde de PCI-besturen en -werkgroepen in hun 
werkzaamheden en ondersteunde op lokaal niveau ook de 
pastorale teams bij de beleidsvorming op het terrein van de 
diaconie in de groter wordende parochies. De PCI-besturen 
hebben, mede onder invloed van de ANBI-voorschriften, 
steeds tijdiger hun financiële jaarstukken op orde. De nieuwe 

parochie H. Maria Magdalena. De zich in beide parochies 
bevindende parochiële caritasinstellingen werden na 
een voorbereidingstraject in 2018 per 1 januari 2019 
samengevoegd tot de PCI H. Maria Magdalena.

Eveneens per 1 januari werden de parochies HH. Vier 
Evangelisten en St. Willibrordus samengevoegd tot de nieuwe 
parochie St. Willibrordus. Parallel daaraan werden per 1 
januari ook de zich in beide parochies bevindende parochiële 
caritasinstellingen samengevoegd tot de PCI St. Willibrordus.

In 2018 is de kleine staf van het aartsbisdom (waarvan deel 
uitmaken de aartsbisschop, de beide hulpbisschoppen en de 
econoom) in aanwezigheid van de betreffende regiovicaris 
begonnen aan parochievisitaties, die in alle parochies zullen 
plaatsvinden. Begonnen wordt met een gesprek met het 
pastorale team. Na het gezamenlijk bidden van de Vespers 
volgt een broodmaaltijd en vervolgens een gesprek met 
het parochiebestuur. In het voorjaar van 2008 hebben de 
aartsbisschop, vicaris-generaal mgr. Hoogenboom en de 
toenmalige secretaris-generaal van het bisdom, de huidige 
econoom de heer Zuijdwijk, in hun eerste honderd dagen 
alle priesters, diakens en pastoraal werk(st)ers en leden van 
stuurgroepen, leden van parochiebesturen die de fusie van 
parochies tussen 2008 en 2011 voorbereidden, op locatie 
bezocht. In 2011 hebben de afzonderlijke parochiebesturen 
het bisschopshuis bezocht voor een gesprek met de 
aartsbisschop, mgr. Hoogenboom, de econoom en de 
betrokken regiovicaris. Dat werd afgesloten met een diner 
en een bezichtiging van het bisschopshuis. Nu leek het goed 
dat de bisdomstaf weer de priesters, diakens, de pastoraal 
werk(st)ers en parochiebesturen op locatie zou bezoeken. 
Door de parochievisitaties krijgt de bisdomstaf concreet zicht 
op de situatie waarin de parochies zich bevinden, en de 
uitdagingen waarvoor de priesters, diakens, pastoraal  
werk(st)ers en parochiebesturen zich gesteld zien. 
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werd de heer J.B.J. Oldenhof aangesteld als diocesaan 
diaconaal werker. Voordien werkte hij als pastoraal werker 
in de parochie H. Drie-eenheid, alwaar hij ook actief was op 
het terrein van caritas en diaconie. Het relatiebeheer werd na 
het aantreden van de heer Oldenhof verdeeld over de drie 
diocesane diaconale werkers, ongeveer overeenkomstig de 
indeling van het aartsbisdom in de drie vicariaten Arnhem, 
Deventer en Utrecht. 

Naast de gewone werkzaamheden van de diocesane 
diaconale werkers (bijwonen van bijeenkomsten van beraden 
en besturen, beleidsimpulsen geven, verzorgen van bezinning 
etc.) verzorgden deze werkers ook inhoudelijke bijdragen. Dat 
was bijvoorbeeld in de regio Twente het geval middels diverse 
bezoekerscursussen genaamd ‘In Gods Naam Omzien’, die 
gegeven werden door diocesaan diaconaal werker mevrouw 
Van den Hengel in samenwerking met het Katholiek Centrum 
voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO). Op lokaal 
niveau verzorgden de diocesane diaconale werkers diverse 
bijdragen over armoede, spiritualiteit en diaconie en over 
fondsvorming. Daarnaast verzorgden zij ook bijeenkomsten 
in de cura’s van het aartsbisdom en in het Ariënsinstituut 
te Utrecht. In een bijeenkomst van regionale experts op 
het gebied van agrarische wereld en Kerk, beraadden de 
diocesane diaconale werkers zich op wat de bijdrage van de 
parochies zou kunnen zijn in contact met agrariërs. Dat krijgt 
een vervolg in 2019. 

In 2018 verscheen in het Bisdomblad Op Tocht een serie 
publicaties namens de DKCI over kerkelijke en gelovige 
benaderingen van armoede. De Nieuwsbrief Diaconie van de 
DKCI verscheen 10 keer. Het aantal ontvangers bedraagt 800. 
De website www.dkci-utrecht.nl en de Nieuwsbrief Diaconie 
worden inhoudelijk en technisch voorbereid door mevrouw 
Versteegen en mevrouw Schneider. 

Landelijk participeerde het team van diocesane diaconale 
werkers in netwerken van Schuldhulpmaatje, het project 
‘Ruimte voor anders zijn’ en het onderzoek naar kerken 
en armoede en in het overleg met diaconale werkers van 

privacywetgeving in de vorm van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) vroeg van de PCI-besturen veel 
aandacht. In samenwerking met de AVG-functionaris van de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie kon de DKCI gerichte 
ondersteuning bieden. 

Naast de directe zorg en de interne regelgeving was een 
aantal PCI-besturen druk doende met de voorbereiding of 
uitvoering van een personele unie of een fusie van parochiële 
caritasinstellingen. De diaconale werkers hebben de indruk dat 
deze vormen van samenwerking soepeler en gemakkelijker 
verlopen dan in het verleden. Het aartsbisdom-brede proces 
van samenvoeging van parochiële caritasinstellingen – 
ongeveer acht jaar geleden – had echter wel tot gevolg dat er 
in 2018 extra veel gelijktijdige bestuursmutaties in parochiële 
caritasinstellingen waren. Op lokaal niveau is men creatief in 
het vinden van nieuwe PCI-bestuurders en vrijwilligers. De 
DKCI was attent op het verbeteren van de benoemings- of 
ontslagprocedures van PCI-bestuurders. 

Binnen de DKCI vonden in 2018 diverse personeels-
wisselingen plaats. Diaken J.H. Rolfes nam per 1 
augustus afscheid als diocesaan diaconaal werker en als 
missiesecretaris, wegens het aanvaarden van een functie 
elders. De heer H.M. Scharrenborg, diocesaan diaconaal 
werker, nam per 1 oktober wegens vervroegde pensionering 
afscheid van de DKCI. In de tussenliggende maanden zorgden 
het secretariaat van de DKCI in de persoon van mevrouw 
Y. Schneider alsmede de beide overgebleven diocesane 
diaconale werkers mevrouw T.J.M. Versteegen (die tevens 

teamleider is) en 
mevrouw L.A.M. van den 
Hengel voor de voortgang 
van de werkzaamheden. 
In de zomer besloot het 
bestuur van de DKCI om 
1 fte te bezuinigen op 
de personeelsformatie 
van diocesane diaconale 
werkers. Per 1 november V.l.n.r.: mevr. Van den Hengel, 

dhr. Oldenhof, mevr. Versteegen
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dementerende mensen in geloofsgemeenschappen, het 
jaarproject 2019 van de Vastenactie ‘Schoon water verandert 
alles!’ en de brief van paus Franciscus bij gelegenheid van de 
Werelddag van de Armen op 18 november. 

Op 7 december bracht 
kardinaal Eijk een 
werkbezoek aan de 
parochie Maria Laetitia. Hij 
werd vergezeld door mgr. 
Hoogenboom, mevrouw 
Versteegen (diocesaan 
diaconaal werker en 
teamleider van de DKCI), 
diocesaan diaconaal 
werker Oldenhof en pastoor 
Pauw (tevens vicaris van 
Arnhem). In een goed 
voorbereid programma 
maakten de kardinaal en 
zijn gevolg kennis met de 
stichting Present, die lokaal 
vrijwilligers organiseert om 
sociale vrijwilligersklussen 
te doen. De parochie Maria Laetitia werkt daarin samen met 
de stichting Present. Onderdeel van het programma was 
onder meer het verrichten van schilderwerk in een flatwoning, 
waarbij ook kardinaal Eijk en mgr. Hoogenboom meehielpen. 
Na de gezamenlijke Vespers in de kerk van Gaanderen was 
er een ontmoeting met de PCI en de jongeren van Impulz. Ter 
afsluiting genoten de deelnemers een heerlijke maaltijd met 
bezoekers en vrijwilligers. 

Het werk van de DKCI kan alleen plaatsvinden dankzij 
goede samenwerking en overleg met het werkveld. De 
DKCI organiseert het werk in overleg met de staf van het 
aartsbisdom. Daarnaast ontmoetten de diocesane diaconale 
werkers de aartsbisschop in het jaarlijks werkoverleg en vond 
er afstemming plaats met de bisschoppelijk vicarissen van de 
vicariaten Utrecht, Deventer en Arnhem.

de diverse bisdommen. Vanuit de laatsten en vanuit de 
Nederlandse bisdommen werkte de DKCI in 2018 mee aan de 
voorbereiding van de landelijke inspiratiedag ‘Caritas beweegt’ 
die plaatsvond op zaterdag 6 april 2019. 

In 2018 ging ook de voorbereiding van de zesde editie van de 
Ariëns Prijs voor Diaconie (uitreiking op zaterdag 12 oktober 
2019) van start. Vanuit veel plaatsen en parochies kwamen 
in totaal 31 projecten, activiteiten en ideeën, die in 2019 
beoordeeld zullen worden door een betrokken en deskundige 
jury. 

Op 12 november organiseerde de DKCI de diocesane 
diaconale inspiratiedag ‘Bewogen katholiek’. In het verleden 
werd deze inspiratiedag alleen georganiseerd voor priesters, 
diakens en pastoraal werk(st)ers. Vanaf 2017 
nemen ook vrijwilligers en bestuurders van 
parochies en parochiële caritasinstellingen 
deel. Dit jaar bezochten 50 mensen de 
diocesane diaconale inspiratiedag. Deze 
begon met een Eucharistieviering, gevolgd 
door een inspirerende inleiding door 
burgemeester S.W.J.G. Schelberg van 
Hengelo (Ov.), zelf een bewogen katholiek, 
over zijn gelovige en maatschappelijke 
betrokkenheid. Daarna volgden creatieve 
workshops rondom diverse thema’s en 
groepen: migranten in de parochie, jongeren, 

Burgemeester Schelberg
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In het bisdomblad Op Tocht en in de Nieuwsbrief Diaconie van 
de DKCI werd geregeld gepubliceerd over activiteiten op het 
terrein van missie, zoals de activiteiten van fondswervende 
organisaties als Missio, Vastenactie en Adventsactie.

4. Liturgie en kerkelijk jaar

Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom en mgr. Woorts zijn in 
2018 veelvuldig in parochies geweest voor liturgievieringen 
bij gelegenheid van het heilig vormsel, jubilea, feestdagen en 
andere bijzondere momenten zoals processies alsook gewone 
zondagen. 

In 2018 is elke maand in alle bisdommen van Nederland 
de rozenkrans gebeden onder het motto Verenigd in gebed 
voor de vrede, veelal voorafgaand aan of in aansluiting op 
een Eucharistieviering. Op 1 januari is het hoogfeest van de 
Heilige Maria, Moeder van God en Wereldgebedsdag voor de 
vrede. Dit jaar werd op die dag in de Nederlandse bisdommen 
door en met de bisschoppen de rozenkrans gebeden tot 
intentie van de vrede in de wereld. In het Aartsbisdom Utrecht 
is de rozenkrans die dag in het bijzonder gebeden in de St. 
Catherinakathedraal en in het Klooster Cenakel te Utrecht 
alsook in de HH. Cosmas en Damianuskerk te Abcoude. 
Ook op andere dagen vond het rozenkransgebed voor de 
vrede in het bijzonder in het Aartsbisdom Utrecht plaats: Op 
9 juni ging mgr. Woorts voor in het rozenkransgebed in de 
Utrechtse H. Gerardus Majellakerk en was hij hoofdcelebrant 
tijdens de voorafgaande Eucharistieviering. Op 8 september, 
het feest van Maria Geboorte, kon men meebidden met 
kardinaal Eijk in Utrecht (klooster Cenakel) en met mgr. 

Met de nieuwe samenstelling van het team, in minder 
uren, met veranderende behoeftes van de PCI-besturen 
en pastorale teams, hebben het bestuur en de diocesane 
diaconale werkers van de DKCI zich bezonnen op een 
goede invulling van tijd en taken ook in de naaste toekomst, 
bijvoorbeeld door de bevordering van digitale vormen van 
leren en een geconcentreerde en eff ectieve zorg voor de 
lokale relaties. 

Een vrijwilliger verzuchtte: “Als er nu eens ander beleid 
gemaakt zou worden rond armoede, dan was het in één keer 
opgelost.” Hij geeft daarmee uiting aan een verlangen dat 
we allemaal delen, maar dat (nog) geen werkelijkheid is. Het 
werk van diaconie en caritas is en blijft noodzakelijk om in 
het voetspoor en naar het voorbeeld van onze Heer Jezus 
Christus de naaste in nood te kunnen zien en ondersteunen.

3. Missiesecretariaat

Het is verheugend om te zien hoe projecten van de 
Vastenactie en de Adventsactie enthousiast worden 
ondersteund door parochies en daarin werkzame MOV-
groepen. Ook in 2018 werden door parochies en plaatselijke 
geloofsgemeenschappen eigen projecten bij de Vastenactie en 
de Adventsactie aangedragen voor fi nanciële ondersteuning. 
Dergelijke projecten ontstaan vaak vanuit persoonlijke 
contacten met mensen ter plaatse.

Voor kleine en beginnende projecten biedt het Bisdom-
menfonds de mogelijkheid van gedeeltelijke fi nanciering. 
Projecten die in 2018 geheel of gedeeltelijk vanuit het 
Bisdommenfonds werden ondersteund zijn met name te 
vinden in Azië, Afrika en India. Veel van deze projecten 
zijn gebaseerd op een intensieve band met parochies, 
plaatselijke geloofsgemeenschappen en/of parochianen 
uit het aartsbisdom, hetgeen bijdraagt aan een goede en 
verantwoorde besteding van de gelden. Het bevordert 
het besef dat de Katholieke Kerk een wereldkerk is die 
zo bijdraagt aan de wereldwijde solidariteit met minder 
bedeelden.
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het Brugkoor van de H. Nicolaaskerk te Schalkhaar. Na de  
H. Mis ontvingen de vertegenwoordigers van de parochies 
voor deze parochies een setje met de zojuist gezegende drie 
HH. Oliën.

Op 6 oktober kwamen ongeveer honderd misdienaars en 
acolieten met hun begeleiders vanuit diverse parochies 
naar Utrecht voor de diocesane Tarcisiusdag. Allen liepen 
in hun liturgisch gewaad mee in de processie naar de St. 
Catharinakathedraal. In de middag was er een speurtocht 
door de binnenstad van Utrecht om meer over ons geloof en 
de Kerk te leren. De afsluiting vond plaats in de tuin van het 
bisschopshuis aan de Maliebaan, waar de dag traditiegetrouw 
eindigde met een ‘balkonscène’. De Tarcisiusdag is bedoeld 
om onze misdienaars en acolieten bijzonder te waarderen en 
te stimuleren voor hun belangrijke taak in de liturgie.

5. Kerk en Jodendom

Op 17 januari – in onze Kerkprovincie de Dag van het 
Jodendom – bezocht kardinaal Eijk met mgr. Woorts, 
de andere leden van de Diocesane Werkgroep Kerk en 
Jodendom, pastoor Monninkhof en vicaris Cornelissen de 
Nederlands-Israëlitische Gemeente Twente in haar synagoge 
te Enschede (orthodox-joodse gemeenschap). Dit bezoek 
was bedoeld om de wederzijdse banden te verdiepen en 
versterken. Er was een hartelijke ontvangst door opperrabbijn 

Hoogenboom in Losser (H. Maria Geboortekerk). In het geloof  
dat de heiligen meebidden, werd juist ook op Allerheiligen  
(1 november) dit jaar de rozenkrans gebeden tot intentie 
van de vrede in de wereld. In het Aartsbisdom Utrecht bad 
kardinaal Eijk samen met parochianen de rozenkrans in de 
basiliek H. Kruisverheffing te Raalte. Veel gelovigen hebben 
zich gedurende dit jaar in hun parochie, thuis of elders 
aangesloten bij het rozenkransgebed voor de vrede.

Op 3 februari was er een diocesane kostersdag in Utrecht, 
georganiseerd door de Diocesane Werkgroep Kosters, 
waaraan ongeveer 175 kosters uit alle delen van ons 
aartsbisdom hebben deelgenomen. Na een feestelijke 
Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal en de 
lunch volgde een inleiding door mgr. Woorts over de 
kerkgeschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht. Daarna 
maakten de kosters in drie groepen een wandeling door het 
centrum van de stad Utrecht. Deze was bedoeld om meer 
kennis te verschaffen over de geschiedenis van de Kerk in 
onze streken vanaf de heilige Willibrord tot in onze tijd.

In de Onze Lieve 
Vrouwekerk 
te Apeldoorn 
(eucharistisch 
centrum van de 
Emmaüsparochie) 
werd op 28 maart de 
Chrismamis gevierd 
in aanwezigheid van 
vele gelovigen uit alle 
parochies van het 
Aartsbisdom Utrecht. 
Ook tientallen 
priesters (zij 
vernieuwden tijdens 
de Chrismamis hun wijdingsbeloften), religieuzen, permanente 
diakens, pastoraal werk(st)ers en seminaristen namen aan 
deze viering deel. Deze elk jaar weer belangrijke viering voor 
heel ons aartsbisdom werd dit jaar feestelijk opgeluisterd door 
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zondag 11 maart Vormelingendag van de vicariaten  
 Utrecht en Arnhem 
Deze dag vond plaats in Amersfoort. Na de Eucharistieviering 
met als hoofdcelebrant mgr. Woorts volgde een 
middagprogramma met onder meer een ‘vossenjacht’ met 14 
heiligen.

zondag 18 maart  Vormelingendag van het vicariaat  
 Deventer 
Deze dag vond plaats in Borne. De dag begon met een 
Eucharistieviering, gecelebreerd door vicaris Cornelissen 
en jongerenwerker Mauricio Meneses pr., gevolgd door een 
‘vossenjacht’ in het centrum van Borne.

za-zo 17-18 maart Deelname aan de Stille Omgang  
 te Amsterdam

zondag 25 maart Diocesane jongerendag ‘Passion’ 
Deze jaarlijkse viering van Wereldjongerendag op Palmzondag 
vond plaats in Doetinchem. In en om de Onze Lieve 
Vrouw Tenhemelopnemingkerk aldaar organiseerde het 
Jongerenplatform van het Aartsbisdom Utrecht (JPU) een 
gevarieerd programma.

B. Jacobs en leden van het bestuur. Thema was dit jaar de 
betekenis van het doorgeven van de traditie in het jodendom 
en het christendom. Kardinaal Eijk en opperrabbijn Jacobs 
hielden beiden een toespraak en er volgde een rondleiding 
door de prachtige synagoge (bouwjaar 1928). De angst voor 
(toenemend) antisemitisme was zichtbaar, onder andere door 
de politiebeveiliging van de synagoge. 

Vanwege de Dag van het Jodendom werd op 20 februari 
in Amersfoort een avond gehouden onder het motto ‘Van 
generatie op generatie’. Opperrabbijn Jacobs en mgr. Woorts, 
bisschop-referent voor Kerk en Jodendom, spraken over hoe 
vorm wordt gegeven aan het doorgeven van het geloof en de 
traditie aan de komende generatie(s).

Op 15 april hield mgr. Woorts een toespraak tijdens de 
jaarlijkse Shoah-herdenking in de voormalige orthodoxe 
synagoge van Utrecht.

6. Oecumene

Op 29 september waren mgr. Woorts en pastoor M. Los, 
bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene, namens het 
aartsbisdom aanwezig bij de intrededienst van ds. Trinette 
Verhoeven, classis-predikant van de PKN voor de classis 
Utrecht.

7. Jeugd en jongeren, catechese

Op 1 september 2018 nam het aartsbisdom afscheid van de 
jongerenwerker Jesus Mauricio Meneses Santiago pr. (die per 
1 juli 2017 deze taak voor 0,5 fte op zich genomen had). Dit 
vanwege uitbreiding van zijn taken in het parochiepastoraat. 
Na een sollicitatieprocedure werd mevrouw Sarah Mijhad-
Hoogeveen aangenomen. Zij begint op 1 februari 2019 
aan haar werkzaamheden. In de tussentijd heeft het 
Jongerenplatform van ons aartsbisdom (JPU) samen met 
vicaris Pauw de tijd met inzet en enthousiasme overbrugd.

Ook in 2018 was er weer een breed palet van inspirerende 
activiteiten voor de jeugd en de jongeren in ons aartsbisdom:
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28 april-5 mei Bisdombedevaart naar Lourdes met  
 kinder- en jongerenprogramma

zondag 1 juli Slotfeest en reünie Lourdes- 
 bedevaart 
Het JPU organiseerde op zondag 1 juli in Hooglanderveen  
het jaarlijkse zomerfeest, ter afsluiting van het seizoen  
2017-2018. De bijeenkomst was ditmaal ook een reünie voor 
de jongeren die mee zijn geweest met de bisdombedevaart 
naar Lourdes. Ruim 60 jongeren en enkele tieners kwamen 
bijeen.

zaterdag 15 september Openingsfeest met H. Mis,  
 maaltijd en catechese in Ede

9-11 november Kloosterweekend in de abdij van  
 Berne (Heeswijk)

15 december Kerstgala in Utrecht (Bonifaciushuis)

Van 16 tot 
en met 27 
juli trokken 
28 jongeren 
uit het 
Aartsbisdom 
Utrecht door 
Toscane 
en Umbrië. 
Tijdens deze 
jongerenreis 
‘Giro d’Italia’, 
georganiseerd 
door pastoor 
G.J.B. Zweers, 
Jeanique 

Brus en Linda Vink, bezochten zij Florence, Assisi en San 
Gimignano.  
Het kinderkamp werd gehouden van 4 tot en met 9 augustus 
op een nieuwe locatie in Haarle met als thema: ‘Ga je mee 
op wereldreis?’ Op het terrein van kampeerboerderij De 

Heidebloem verbleven deze week 24 kinderen met hun 
begeleiders. 
Het tienerkamp werd van 5 tot en met 11 augustus in de Eifel 
gehouden onder het motto: ‘Back to Basic’. De 21 tieners 
en 6 begeleiders verbleven in het dorpje Rott. Pastor R.E. 
Vonhögen ging tijdens de vieringen en de catechese in op het 
genoemde motto.

Per 1 juni trad pastoor G.J.B. Zweers in bij de Augustijnen 
in Leuven. Dit betekent dat hij niet langer tienerkampen 
of jongerenreizen onder verantwoordelijkheid van ons 
aartsbisdom zal organiseren. Het aartsbisdom is dankbaar 
voor zijn jarenlange bijdrage aan het diocesane jongerenwerk. 
Het JPU moest eind 2018 afscheid nemen van de heer 
Ph. van Wersch. Dit vanwege zijn drukke werkzaamheden 
als penningmeester van zijn parochie. Ook hem is het 
aartsbisdom zeer erkentelijk voor zijn inzet.

In verband met de catechese verdient vermelding dat 
in het najaar van 2018 vanuit het Ariënsinstituut nieuwe 
cursustrajecten zijn gestart voor de opleiding van 
onbezoldigde permanente diakens, diaconaal assistenten en 
catecheten. Een tweetal activiteiten voor nieuwe katholieken 
werd voorbereid, deze staan gepland voor 2019.

Onder catechetische activiteiten vallen ook de lezingen 
die de drie Utrechtse bisschoppen hebben gehouden in de 
parochies van ons aartsbisdom. Zo heeft kardinaal Eijk op 
diverse plaatsen lezingen gehouden over Humanae vitae, 
vanwege het feit dat het in 2018 een halve eeuw geleden 
was dat deze encycliek uitkwam, en ook lezingen over 
‘voltooid leven’ en euthanasie. In de verschillende periodes 
van het kerkelijk jaar heeft mgr. Woorts in diverse parochies 
lezingen verzorgd over Advent en Kerstmis, Passie en Pasen, 
Christus of Maria in de christelijke kunst en iconografie. Mgr. 
Hoogenboom gaf – als vertegenwoordiger van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie in de Commissie van Bisschoppen 
van de Europese Gemeenschap (COMECE) – diverse 
lezingen over de betekenis van de Katholieke Kerk voor 
Europa. 
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8. Roepingenraad

De Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht heeft als 
opdracht in het aartsbisdom aandacht te vragen voor de 
roeping tot het priesterschap, het onbezoldigd permanent 
diaconaat en het religieuze leven én 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. Het bezoek van seminaristen bij gelegenheid van 
Roepingenzondag is daarbij een belangrijk middel. Ook 
in 2018 hielden de seminaristen op Roepingenzondag in 
verschillende parochies een getuigenis van hun roeping in de 
Eucharistievieringen. Daarmee krijgen zij letterlijk en fi guurlijk 
een gezicht. 

Het aanhoudende 
gebed om roepingen 
is van het hoogste 
belang. De diocesane 
gebedskring voor 
roepingen heeft 
ongeveer 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 (KNR), een 
gebedenboekje gemaakt waarin de diocesane bisschoppen 
van Nederland en enkele oversten van religieuze ordes en 
congregaties een gebed hebben geformuleerd. 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. 

Vermeldenswaard 
is ook dat het 
Interdiocesaan 
Roepingen 
Overleg (IRO) 
op 7 november 
2018 (Hoogfeest 
van H. Willibrord, 
patroon van de 
Nederlandse 
Kerkprovincie) 
in Utrecht 
een landelijke 
impulsdag onder de titel ‘Beter horen’ organiseerde voor allen 
die in parochies, ordes of congregaties betrokken zijn bij het 
roepingenpastoraat. Rond 120 deelnemers vanuit allerlei 
parochies en religieuze gemeenschappen woonden deze 
impulsdag bij en lieten zich inspireren door verschillende 
sprekers. De dag begon met een Eucharistieviering in de St. 
Catharinakathedraal met kardinaal Eijk als hoofdcelebrant.

9. Ariënsinstituut

Het studiejaar 2017-2018 was het vierde waarin het 
Ariënsinstituut als eigen priesteropleiding van het Aartsbisdom 
Utrecht functioneerde. Voor de academische vorming van 
de seminaristen werd samengewerkt met de Tilburg School 
of Catholic Theology (TST) en voor de studieroute op HBO-
niveau met Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing 
(FHTL). 
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Bij de start van het collegejaar 2018-2019 telde het 
Aartsbisdom Utrecht zeven seminaristen. Vijf van hen 
studeren fulltime aan de TST en wonen op het Ariënsinstituut. 
Eén doet zijn gesuperviseerde pastorale stage in een parochie 
van het aartsbisdom. Een andere seminarist studeert aan de 
Priester- en Diakenopleiding Bovendonk. Ook woont er een 
seminarist van het Bisdom Groningen-Leeuwarden op het 
Ariënsinstituut. 

Ook in 2018 werd op donderdagen aan de seminaristen 
van het aartsbisdom en het Bisdom Rotterdam een stevig 
programma aangeboden van liturgische, spirituele en muzikale 
onderdelen. Daarmee wordt het curriculum van de TST en 
FHTL aangevuld. In het Ariënsinstituut wordt de goede en 
constructieve samenwerking met het Bisdom Rotterdam en het 
Bisdom Breda voortgezet. 

In de week van 
Aswoensdag hielden 
de seminaristen 
met de rector hun 
jaarlijkse retraite in de 
Norbertijnenabdij van 
Postel in België. Pater W. 
Biemans S.J., spirituaal 
van het Ariënsinstituut, 
was de retraiteleider. Het 
waren goede dagen van 
stilte en contemplatie 
aan het begin van de 
Veertigdagentijd. 

Van 28 april tot en 
met 5 mei namen de 
seminaristen en de 
rector deel aan de vierde 
diocesane bedevaart naar 
Lourdes. De seminaristen 
waren als stagiair aan een 
parochiegroep gekoppeld 

en maakten dus van binnenuit de organisatie en dynamiek van 
een dergelijke bedevaart mee. 

Ook in 2018 werd de monumentale vergaderzaal van het 
Ariënsinstituut veelvuldig gebruikt door de TST en FHTL 
voor colleges, symposia en studiedagen. Zeker sinds beide 
onderwijsinstellingen zijn verhuisd naar de binnenstad van 
Utrecht is de samenwerking ermee geïntensiveerd.

10. Ariënskring

Priesters die met een benoeming en zending van de 
aartsbisschop van Utrecht werkzaam zijn, komen in het kader 
van de Ariënskring geregeld bij elkaar voor studie, bezinning 
en ontmoeting. Op 4 juni was er voor de priesters die werken 
met een benoeming en zending van de aartsbisschop 
van Utrecht op het Ariënsinstituut een ontmoetings- en 
studiedag over de toekomst van het parochiepastoraat in het 
Aartsbisdom Utrecht. Kardinaal Eijk hield een lezing waarin hij 
aan de hand van een powerpointpresentatie met sprekende 
cijfers en voorbeelden sprak over de vraag wat met urgentie 
beleidsmatig nodig is voor een toekomstbestendige diocesane 
pastorale organisatie. In het middagprogramma bespraken de 
deelnemers aan de studie- en ontmoetingsdag ‘best practices’ 
waaronder de nieuwe opleidingen tot onbezoldigd permanent 
diaken, catecheet en diaconaal assistent. Deze toegeruste 
vrijwilligers zullen in de toekomst in het pastoraat in het 
aartsbisdom een steeds belangrijker rol gaan spelen.

Op maandag 3 september waren de leden van de Ariënskring 
te gast in Amersfoort. Na de Eucharistieviering in de H. 
Franciscus Xaveriuskerk en een lunch in het parochiecentrum 
van de lokale geloofsgemeenschap, maakte de groep een 
wandeling door de historische binnenstad van Amersfoort. Er 
was een gastvrije ontvangst bij de Zusters van Onze Lieve 
Vrouw aan de Zuidsingel, waar kardinaal De Jong de laatste 
periode van zijn leven heeft doorgebracht tot hij in 1955 
overleed. De ontmoetingsdag werd besloten met het bidden 
van de Vespers in de St. Jozefkerk te Hooglanderveen en een 
buffetmaaltijd in het nieuwe parochiecentrum.
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11. Opleiding tot catecheet

In september zijn acht personen begonnen aan de opleiding 
tot catecheet. Zij volgen in jaar 1 het basisprogramma en 
zullen in de cursussen van jaar 2 gedeeltelijk optrekken met 
degenen die de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken 
volgen. Daarna gaan zij in hun parochie aan de slag om bij 
wijze van stage een catecheseproject op te zetten en uit te 
voeren. Na dit derde jaar komen zij in aanmerking voor een 
benoeming en zending van de aartsbisschop van Utrecht. 
Momenteel worden kandidaten geworven voor de opleiding tot 
catecheet die volgens plan in september 2019 zal starten.

12. Opleiding tot diaconaal assistent

De DKCI en het aartsbisdom streven naar meer goed 
geschoolde vrijwilligers die nu en in de toekomst de diaconie 
in de parochie kunnen behartigen, al naar gelang de behoefte 
van de parochie en de talenten van de vrijwilligers. Met 
vreugde ontvingen in september zes diaconaal assistenten 
hun getuigschrift uit handen van mgr. Hoogenboom. Zij 
rondden met succes hun opleiding af en kunnen in hun 
parochie actief worden als diaconaal assistent met een 
benoeming en zending van de aartsbisschop. Eveneens 
in september startten twee diaconaal assistenten aan hun 

tweejarige opleiding. Het plan is om in september 2019 
opnieuw een opleiding tot diaconaal assistent te starten.

13. Nieuwe opleiding tot permanent diaken

Met ingang van 1 september 2018 kent het Aartsbisdom 
Utrecht weer een eigen opleiding tot onbezoldigd permanent 
diaken. Rector P. Kuipers van het Ariënsinstituut werd 
benoemd als bisschoppelijk gedelegeerde voor de werving, 
de aanname alsmede de opleiding en vorming van kandidaten 
voor het onbezoldigde permanente kandidaat.

Voor de opleiding tot onbezoldigd permanent diaken zijn in 
september vier kandidaten gestart. Het programma is voor 
hen in het eerste jaar dubbel intensief. Naast de colleges 
die zij op zeven zaterdagen volgen met degenen die worden 
opgeleid tot catecheet of diaconaal assistent hebben zij zeven 
extra cursusdagen op zaterdag om de stof uit te diepen of 
onderwerpen aan de orde te laten komen die voor het ambt 
van diaken van belang zijn. Daarnaast wordt er aandacht 
besteed aan de geestelijke vorming van de toekomstige 
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onbezoldigde permanente diakens. Zo zijn er nog eens drie 
bezinningsdagen voorzien. Dat geldt ook voor het tweede 
jaar. Het derde studie- en vormingsjaar bestaat uit een 
gesuperviseerde stage in de parochie. Na afronding van de 
opleiding komen zij in aanmerking voor de diakenwijding 
en een benoeming en zending van de aartsbisschop in het 
parochiepastoraat in het Aartsbisdom Utrecht. 

14. Permanent diaconaat

Met ingang van 1 februari werd aan diaken G.F.M. Hoes 
eervol ontslag verleend uit zijn functie van bisschoppelijk 
gedelegeerde voor het permanente diaconaat in het 
Aartsbisdom Utrecht. Hij heeft de daarmee verbonden taken 
met zorg en toewijding vervuld, waarvoor het Aartsbisdom 
Utrecht hem erkentelijk is. Voor alle aangelegenheden en 
vragen betreffende de benoeming en zending van actieve 
permanente diakens is voortaan de bisschoppelijk vicaris 
van het desbetreffende vicariaat de aan te spreken persoon. 
Voorts is in elk van de drie vicariaten een permanent diaken 
bereid gevonden om met ingang van 1 september op afspraak 
met een zekere regelmaat de emeriti-diakens alsmede de 
zieke diakens persoonlijk te bezoeken. 

15. Voortgezette vorming

Voor de leden van de pastorale teams van de afzonderlijke 
vicariaten werden begin 2018 bij de Zusters Franciscanessen 
te Denekamp met hulp van medewerkers van de Stichting 
XPand Nederland toerustingsdagen georganiseerd met 
als doel hen persoonlijk en pastoraal toe te rusten in de 
veranderingsprocessen waarmee zij worden geconfronteerd in 
de diocesane pastorale organisatie.

Eveneens in Denekamp verzorgde pater Walter Ceyssens 
S.J., geestelijk directeur van het Johannes XXIII-seminarie in 
Leuven, van 26 tot en met 28 september voor de permanente 
diakens van het aartsbisdom en hun echtgenotes een retraite 
over het thema ‘Contemplatief in de actie. Bouwstenen voor 
een spiritualiteit voor actieve mensen’.

In september en oktober verzorgde mgr. Hoogenboom voor 
de respectievelijke cura’s van de vicariaten Utrecht, Deventer 
en Arnhem een inleiding over preventieve maatregelen in de 
Nederlandse Kerkprovincie tegen grensoverschrijdend gedrag 
en in het bijzonder over de Gedragscode Pastoraat. Sinds 
2014 is in de Nederlandse Katholieke Kerk ervaring opgedaan 
met een vernieuwde Gedragscode Pastoraat en is de werking 
van deze Gedragscode Pastoraat geëvalueerd, met name 
door de pastorale teams in de bisdommen en door religieuzen 
binnen de KNR. De resultaten van de evaluatie zijn verwerkt in 
de Gedragscode Pastoraat die per 13 april 2018 van kracht is 
geworden. Na de inleiding gingen de deelnemers met elkaar in 
gesprek aan de hand van praktijksituaties.

16. Bedevaarten

De drie Utrechtse bisschoppen hebben in 2018 diverse 
bedevaarten (veelal vanuit ons aartsbisdom) begeleid naar 
Lourdes, Kevelaer, Banneux, Echternach, het Heilig Land en 
Amsterdam (Stille Omgang).

Op 13 januari was kardinaal 
Eijk de hoofdcelebrant 
tijdens de Eucharistieviering 
op de VNB-ontmoetingsdag 
in Amersfoort. Ongeveer 
900 personen, veelal 
vrijwilligers voor de 
bedevaarten, uit het hele 
land waren aanwezig.

Mariabedevaartplaats 
Banneux (België) vierde 
in 2018 een jubileum: het 

was 85 jaar geleden dat de Heilige Maagd Maria acht keer 
verscheen aan een meisje van 11 jaar, Mariette Beco. Mgr. 
Hoogenboom reisde vanwege dit jubileum van 1 tot en met 
3 maart naar het bedevaartsoord Banneux, alwaar hij onder 
meer een lezing hield over heiligdommen en bedevaarten 
volgens het Directorium over de volksvroomheid.
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In 2018 werd voor de vierde keer de diocesane bevaart naar 
Lourdes gehouden en wel van 28 april tot en met 5 mei. Deze 
bedevaart stond onder (pastorale) leiding van mgr. Woorts 
en hoofdaalmoezenier vicaris Cornelissen. Ongeveer 1200 
pelgrims namen deel, waaronder een groep van ongeveer 
honderd kinderen en jongeren. Zij kwamen in Lourdes aan 
per trein (een dubbeldeks TGV), bus en vliegtuig. Het is zeker 
ook aan leden van de pastorale teams en vele vrijwilligers 
te danken dat wederom zo’n prachtig aantal pelgrims heeft 
deelgenomen. 

Het Aartsbisdom Utrecht organiseerde onder leiding van 
vicaris Cornelissen als hoofdaalmoezenier op 21 en 22 mei 
een busbedevaart naar Echternach, plaats van de jaarlijkse 
‘Springprocessie’. Deze korte pelgrimage, waaraan 45 
pelgrims deelnamen, voerde naar het graf van de heilige 
Willibrord, de eerste aartsbisschop van Utrecht en patroon 
van de Nederlandse Kerkprovincie. Kardinaal Eijk en mgr. 
Hoogenboom sloten zich aan bij de groep pelgrims.

Van 12 tot en met 21 november hebben 42 pelgrims 
deelgenomen aan de diocesane bedevaart naar het Heilig 
Land (Jordanië en Israël), onder (pastorale) leiding van 
mgr. Woorts en vicaris Cornelissen. Tijdens deze bedevaart 

bezochten de pelgrims bijzondere plaatsen en elke dag was 
er een Eucharistieviering. Ook kwamen ze drie maal voor een 
viering samen met groepen pelgrims uit andere bisdommen 
alsook met een groep pelgrims uit de parochie Maria Laetitia 
(Achterhoek). Deze drie vieringen waren georganiseerd 
door de VNB met als motto ‘Shalom’. Pastoor M. Los van de 
parochie Licht van Christus te Vleuten/De Meern leidde een 
groep zorgpelgrims. 

17. Overige memorabele gebeurtenissen

JANUARI

20 januari: Diakendag: ontmoeting met statushouders

De jaarlijkse 
diakendag 
van het 
Aartsbisdom 
Utrecht vond 
op 20 januari 
plaats in 
Apeldoorn. 
De dag begon 
met een 
Eucharistie-
viering in de Onze Lieve Vrouwekerk, met als hoofdcelebrant 
kardinaal Eijk. Na de viering volgde een ontmoeting met een 
aantal Syriërs en Irakezen, die vertelden over hun integratie 
en de rol daarbij van de parochie. ‘s Middags hield diaken 
R.G.Th. Dashorst een inleiding over Sant’Egidio in Apeldoorn 
en werd de kledingbank bezocht.

FEBRUARI

3 februari: Start jubileum ‘900 jaar Heilige Blasius Delden’

Met een pontificale Eucharistieviering opende op 3 februari 
(feestdag van de H. Blasius) het jubileumjaar ‘900 jaar Heilige 
Blasius Delden’. Kardinaal Eijk was hoofdcelebrant tijdens 
deze Eucharistieviering in de prachtig versierde H. Blasiuskerk 
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(deel uitmakend van de H. Geest parochie). Aan het eind van 
de Eucharistieviering werd voor het eerst in de geschiedenis 
van Delden het Blasiuslied ten gehore gebracht.

5 februari: Religieuzendag op dubbele locatie Zenderen

De jaarlijkse Religieuzendag van het Aartsbisdom Utrecht 
werd op 5 februari op twee locaties gehouden: het programma 
begon in het klooster van de karmelieten in Zenderen en 
eindigde in het klooster van de Zusters Carmelitessen, dat 
één kilometer verderop ligt. Kardinaal Eijk, mgr. Hoogenboom 
en de vicarissen Cornelissen en Pauw woonden met ruim 50 
religieuzen van verschillende ordes en congregaties deze dag 
bij.

14 februari: Vastenboodschap 
‘Met Christus op weg naar Pasen’

Kardinaal Eijk publiceerde aan het begin van de 
Veertigdagentijd zijn vastenboodschap ‘Met Christus op weg 
naar Pasen’. Deze vastenboodschap werd gestuurd naar de 
parochiebesturen en de leden van de pastorale teams, met 
het verzoek deze zo breed mogelijk binnen de parochies te 
verspreiden.

MAART

8 maart: Mgr. Hoogenboom 
herkozen in COMECE-commissie

De plenaire vergadering van 
COMECE (de Commissie van 
Bisschoppen bij de Europese 
Gemeenschap) koos op 8 maart 
in Brussel mgr. Jean-Claude 
Hollerich S.J. (aartsbisschop van 
Luxemburg) als nieuwe voorzitter. 
Mgr. Hoogenboom werd tijdens 
dezelfde vergadering herkozen als voorzitter van de ‘Legal 
Aff airs Commission’ van COMECE. 

26 maart: Gebedsdienst voor de Martelaren 
met mgr. Hoogenboom

Voor de achtste keer 
hield Sant’Egidio 
Nederland op 26 
maart in de Onze 
Lieve Vrouwekerk 
te Apeldoorn 
de jaarlijkse 
oecumenische 
Gebedsdienst voor 
de Martelaren. 
Daarin werden 
christenen herdacht 
die het afgelopen jaar werden omgebracht vanwege hun 
geloof. Agens was mgr. Hoogenboom; hij werd gefl ankeerd 
door religieuze leiders van diverse andere kerken.

MEI

20 mei: Kardinaal Eijk vormt volwassenen

Kardinaal Eijk was 
met Pinksteren 
hoofdcelebrant 
tijdens de 
Eucharistieviering 
in de St. Catharina-
kathedraal. Hij 
diende tijdens 
deze viering twaalf 
volwassenen het 
sacrament van 
het heilig vormsel 
toe. Onder de 
concelebranten 
waren de Zuid-Soedanese bisschoppen Eduardo Hiiboro en 
Paride Taban, aan wie in 2018 een Four Freedoms Award 
(Freedom of Worship Award) is toegekend.
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27 mei: Kardinaal Eijk preekt bij Heiligdomsvaart 
Maastricht

Kardinaal Eijk was op 27 mei hoofdcelebrant tijdens de 
pontificale Eucharistieviering in de Sint-Servaasbasiliek in 
Maastricht, bij gelegenheid van de 55ste Heiligdomsvaart. De 
viering met zes bisschoppen, twee kardinalen, een abt, een 
prelaat uit Rome en tal van priesters werd rechtstreeks door 
de KRO op televisie uitgezonden.

30 mei-2 juni: Kardinaal Eijk naar artsencongres in Zagreb

In Zagreb (Kroatië) werd het 25ste congres gehouden van de 
internationale rooms-katholieke artsenorganisatie FIAMC 
(Fédération Internationale des Associations de Médecins 
Catholiques). Kardinaal Eijk verzorgde er op 31 mei een lezing 
over de encycliek Humanae vitae.

JUNI

1 juni: Pastoor Los nieuwe gedelegeerde oecumene

Pastor H.Th.M. van Doorn is per 1 juni 2018 als bisschoppelijk 
gedelegeerde voor de oecumene opgevolgd door pastoor M. 
Los van de parochie Licht van Christus.

3 juni: Huissense Umdracht met mgr. Woorts

Mgr. Woorts ging op 3 juni voor in de Huissense Umdracht. 
Deze Sacramentsprocessie trekt jaarlijks op de tweede 
zondag na Pinksteren door het centrum van Huissen (gelegen 
in de parochie H. Maria Magdalena).

13 juni: Emeritidag in bisschopshuis 
met vier bisschoppen

Kardinaal Eijk en mgr. Woorts 
ontvingen op 13 juni een groep 
emeriti (priesters en diakens) voor 
de jaarlijkse emeritidag van het 
Aartsbisdom Utrecht. Onder hen waren 

ook kardinaal Simonis en mgr. De Kok O.F.M. (emeritus-
hulpbisschop van Utrecht). 

20 juni: Kardinaal en mgr. Woorts bezoeken  
klooster in Vleuten

Kardinaal Eijk 
en mgr. Woorts 
(vicaris van het 
vicariaat Utrecht) 
brachten op 20 juni 
een bezoek aan de 
Zusters van de H. 
Maria Magdalena 
Postel (smmp) te 
Vleuten. Vijf van 
hen verhuisden 
vanwege hun hoge 
leeftijd van Huize 
Alenvelt in Vleuten 
naar de Postelhoeve in Boxmeer. De kardinaal dankte de 
zusters voor hun “enorme inzet en betrokkenheid.”

23 juni: Mgr. Hoogenboom bij oecumenische  
processie Deventer

In 2018 bestond Deventer 
1250 jaar. De geschiedenis 
van de stad laat men 
beginnen met de oversteek 
van de IJssel door de 
Engelse monnik Liafwin 
(Lebuïnus), die op de 
oostelijke oever een 
kerkje bouwde. Tijdens de 
oecumenische processie 
door de binnenstad van 
Deventer met de reliekschrijn 
van de heilige Lebuïnus liep 
ook mgr. Hoogenboom mee.
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29 juni: Jaarafsluiting 
Ariënsinstituut

Het studie- en 
vormingsjaar van het 
Ariënsinstituut werd 
op vrijdag 29 juni 
traditiegetrouw afgesloten 
met een feestelijke 
middag voor familie 
en betrokkenen. De 

bijeenkomst begon met een Eucharistieviering in de St. 
Catharinakathedraal met als hoofdcelebrant mgr. Woorts.

JULI

15 juli: Mgr. Hoogenboom viert H. Mis  
met Zwitserse gardisten

Mgr. Hoogenboom (zelf 
Vierdaagse loper) vierde op 
zondag 15 juli, voorafgaand 
aan de Nijmeegse 
Vierdaagse, voor de zevende 
keer in successie de 
Eucharistie in de Nijmeegse 
Sint Petrus Canisiuskerk. 
Diezelfde middag vierde mgr. 
Hoogenboom in genoemde 
kerk met twaalf leden van 
de Pauselijke Zwitserse 
Garde (de Guardia Svizzera 
Pontificia) de Eucharistie.

22 juli: Kardinaal Eijk bezoekt Karmel Nazareth

Kardinaal Eijk bezocht op 22 juli de zusters Karmelietessen 
van de Karmel Nazareth te Arnhem en vierde met hen de 
Eucharistie. Directe aanleiding was de komst van een vierde 
zuster uit Indonesië naar het klooster.

AUGUSTUS

26 augustus: Ariënsherdenking 
en expositie in Maarssen

In Maarssen was op zondag 
26 augustus de jaarlijkse 
gedachtenisviering voor 
de Dienaar Gods Alphons 
Ariëns, die daar 110 jaar 
geleden als pastoor werd 
geïnstalleerd. De viering was 
ook de start van het studiejaar 
van de priesteropleiding het 
Ariënsinstituut. Kardinaal Eijk 
was hoofdcelebrant tijdens de 
gebedsviering en de H. Mis. Na 
afloop werd een tentoonstelling 
geopend over Ariëns.

SEPTEMBER

9 september: Willibrordprocessie maakt geloof zichtbaar

In de binnenstad van Utrecht vond op 
9 september de zestiende editie van 
de jaarlijkse Willibrordprocessie plaats. 
Na afloop was er een vesperviering in 
de St. Catharinakathedraal, eindpunt 
van de processie, met als agens mgr. 
Hoogenboom.

OKTOBER

5 oktober: Brief kardinaal Eijk: dank 
voor toewijding in parochies

Kardinaal Eijk stuurde op 5 oktober 
een brief aan de leden van de pastorale teams en de 
bestuursleden van de parochies in het aartsbisdom: “Ik wil u, 
leden van de pastorale teams en bestuursleden, heel hartelijk 
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danken voor alles wat u doet, in deze tijd waarin de Kerk 
de wind tegen heeft. En ik wil u vragen mijn dankbaarheid 
over te brengen aan de vele vrijwilligers die niet in ons 
adressenbestand zitten, maar van wie u de gezichten en 
verhalen kent.”

13 oktober: Viering in Utrecht vanwege  
heiligverklaring Romero

Paus Franciscus verklaarde op zondag 14 oktober 
aartsbisschop Oscar Romero heilig. Een dag eerder 
vond in de Dominicuskerk in Utrecht bij gelegenheid van 
deze heiligverklaring een Eucharistieviering plaats voor 
(Spaanstalige) mensen uit heel Nederland. Celebrant was 
Mauricio Meneses Santiago, priester van het Aartsbisdom 
Utrecht en afkomstig uit Colombia. Mgr. Woorts was namens 
de bisdomstaf bij deze Eucharistieviering aanwezig en had 
nadien een ontmoeting met de ambassadeur van El Salvador 
in ons land.

27 oktober: Kardinaal Eijk ontvangt Italiaanse cultuurprijs

Kardinaal Eijk ontving op 27 oktober tijdens een bijeenkomst 
in de Pontificia Università Urbaniana te Rome de cultuurprijs 
‘San José Sanchez del Rio Martire’. Vertegenwoordigers 
van diverse overheden, het leger en leden van het corps 
diplomatique waren aanwezig, onder wie de Nederlandse 
ambassadeur bij de Heilige Stoel, mevrouw Caroline Weijers. 
De prijs is een initiatief van de Fondazione Giuseppe Sciacca.

NOVEMBER

2 november: Allerzielen: kardinaal zegent  
graven voorgangers

Op 2 november (Gedachtenis van alle overleden gelovigen 
– Allerzielen) was er in de kapel van de begraafplaats 
St. Barbara in Utrecht een Eucharistieviering met als 
hoofdcelebrant kardinaal Eijk. Concelebrant was pastoor 
J.F.M. Boogers van de samenwerkende parochies Katholiek 
Utrecht.

22 november: Kardinaal Eijk spreekt  
over ‘Kerk en vakbeweging’

In Hengelo was op 22 november 
een bijeenkomst voor FNV-
leden in Twente. Centraal 
stond de vraag ‘Wat bindt de 
Kerk en de vakbeweging en 
hoe ziet hun toekomst eruit?’. 
Sprekers waren kardinaal Eijk, 
Agnes Jongerius (voormalig 
FNV-voorzitter en lid van 
het Europees Parlement), 
Piet Hazenbosch (oud-
bestuursadviseur CNV) en Hub 
Crijns (voormalig directeur van 
DISK en penningmeester van de 
‘Arme kant van Nederland’).
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Ten slotte

‘Apostel der Nederlanden’. Deze eretitel 
voor de heilige Willibrord werd in 1947 
gebeiteld op de natuurstenen sokkel 
van zijn indrukwekkende standbeeld op 
het Janskerkhof te Utrecht. Helaas is 
deze tekst door de tand des tijds bijna 
onleesbaar geworden. Dat is eerlijk 
gezegd ook wel een teken van onze tijd. Het is daarom des 
te belangrijker dat wij ook in het Aartsbisdom Utrecht als 
katholieke gelovigen in ons spreken en doen de herinnering 
aan Willibrord – die ons het eerst het Woord van God 
verkondigd heeft – levend houden. Door ons telkens weer zijn 
deugdzame leven en de afl oop ervan voor de geest te halen 
en ernaar te handelen. Door naar zijn voorbeeld het Evangelie 
van onze Heer Jezus Christus ook in onze tijd en in onze 
streken in woord en daad te blijven verkondigen. Willibrord 
wist niet hoe het na hem verder zou gaan. Dat weten wij ook 
niet. Maar hij heeft alles gegeven in het geloof dat de Heer bij 
ons blijft, alle dagen. Inmiddels zijn we meer dan 1300 jaar 
Kerk van Jezus Christus in onze streken. Dat het geloof en 
de ijver die Willibrord hebben bezield, ook ons in vertrouwen 
verder mogen doen gaan.

Utrecht, 11 juli 2019

op het Feest van de H. Benedictus, abt, patroon van Europa

Mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom
Hulpbisschop van Utrecht
Vicaris-generaal
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