
Strikt vertrouwelijk tot aan het einde van de avondmis/ avondviering van 7 april 2018 

  

Mededeling voor de samenwerkende parochies Salvator, Sint Martinus en Sint Ludgerus, 
voor het einde van de vieringen op zaterdag  7 en zondag 8 april 2018 (Tweede zondag van 
Pasen – Beloken Pasen)  

  

Beste  medeparochianen, 

 

Namens het bestuur van de samenwerkende Utrechtse parochies Salvator, Sint Martinus en 

Sint Ludgerus volgt nu een belangrijke mededeling. 

Deze mededeling wordt op deze Tweede Zondag van Pasen gedaan in alle kerken van 

genoemde parochies. 

De personele unie van de drie samenwerkende katholieke parochies in Utrecht heeft kennis 

genomen van het besluit van de aartsbisschop,  om onze pastoor Ton Huitink een andere 

parochie te geven. 

Ook het bestuur werd hierdoor overvallen. Het bestuur vat een en ander zó op, dat de 

voortgang van het proces van samengaan hier kennelijk zo daadkrachtig en voortvarend 

verloopt, dat onze pastoor nu elders méér nodig is. Het bestuur respecteert dat. Aan de 

andere kant vindt de personele unie  het ook erg jammer dat pastoor Huitink de fusie niet zelf  

kan afronden.  Het bestuur had hem heel graag nog enkele jaren in hun midden gehad. 

Ik lees u thans de verklaring voor die in overleg met de pastoor en het bisdom is 

opgesteld: 

Onze pastoor Ton Huitink zal een nieuwe benoeming tot pastoor ontvangen en onze 

samenwerkende parochies zullen een nieuwe pastoor krijgen. Pastoor Huitink is door onze 

aartsbisschop gevraagd om pastoor te worden van de drie grote samenwerkende parochies 

Thomas a Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel  in het vicariaat Deventer, waarvan de 

basiliek van Zwolle het eucharistisch  centrum is. 

Het is een zeer uitgestrekt gebied, waartoe ook Oostelijk Flevoland en de kop van Overijssel 

behoren, met zowel steden als dorpen. Pastoor Huitink zal in Zwolle gaan wonen.  

Zijn benoeming voor de Utrechtse parochies zal per 1 mei eindigen. 

Het is een hele verantwoordelijkheid die pastoor Huitink op zich zal nemen.  



De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak ook moeilijke  

werk dat hij in en voor de samenwerkende parochies heeft verricht. 

Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende 

Utrechtse parochies. Omdat hij nog een maand tevens pastoor zal blijven van de parochies 

waar pastoor Huitink naar toe zal gaan, zal hij in de maand juni met zijn pastorale 

werkzaamheden in Utrecht beginnen.  

Pastoor Boogers is 59 jaar. Hij zal gaan wonen in de pastorie naast de Aloysiuskerk. 

Het afscheid van pastoor Huitink  zal plaatsvinden op 3 juni, Sacramentsdag, in de 

Aloysiuskerk, om 10.30 uur; tegelijkertijd zal dan ook het afscheid zijn van pastoraal werker 

Gerrit Jan Westerveld, die op eigen verzoek met vervroegd pensioen gaat. U wordt daarvoor 

allen van harte uitgenodigd. 

De installatieviering van onze nieuwe pastoor, Hans Boogers, zal plaatsvinden op het feest 

van Petrus en Paulus, vrijdagavond 29 juni, in de Catharinakathedraal. 

Laten wij beide priesters in het bijzonder in onze gebeden gedenken nu zij afscheid gaan 

nemen van hun huidige parochies en speciaal bidden dat hun pastoraat in hun nieuwe  

parochies henzelf en hun parochianen veel vreugde en zegen zal geven. 

 


