
Routebeschrijving

De H. Willibrordkerk is gelegen aan de Pastoor Ohllaan 34 te Vleuten. 
Pal naast de kerk staat het parochiecentrum Kerkestein.

Auto
Er is parkeergelegenheid naast Kerkestein. Ook zijn er voldoende parkeerplaatsen in de 
directe omgeving, bijvoorbeeld bij het winkelcentrum vlak voorbij de kerk. 

Neem vanaf  de A2 afslag 6, Vleuten-Maarssen. (NB Komende vanuit de richtingen 
Arnhem - ‘s-Hertogenbosch et cetera: tijdig voorsorteren voor de afritten 6 t/m 8.) Sla 
bovenaan bij de verkeerslichten linksaf  richting Vleuten. Volg deze weg en sla rechtsaf  bij 
de Hindersteinlaan. Ga rechtdoor op de rotonde. Sla linksaf  naar de Pastoor Ohllaan en 
volg deze tot aan de kerk. 

Komende vanuit de richting Den Haag kunt u vanaf  de A12 ook afrit 14a-Harmelen 
nemen richting Harmelen/De Meern-West (N419).

Openbaar vervoer
Vleuten heeft een eigen treinstation, vanwaar het ongeveer 10 minuten (750 meter) lopen is 
naar de H. Willibrordkerk.
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De H. Willibrordkerk te Vleuten
De neogotische H. Willibrordkerk te Vleuten is in 1884-1885 
gebouwd naar ontwerp van Nicolaas Molenaar sr. (1850-
1930), leerling van Pierre Cuypers. Het was zijn eerste kerk, 
een kruisbasiliek gebouwd in eenvoudige vroeggotische 
stijl. De kerk van Vleuten vormde zo het startpunt van vele 
kerken die Molenaar sr. zou ontwerpen: eenvoudige zoals de 
kerk in Vleuten en grote, rijker uitgevoerde kerken zoals de 
Sint-Bonaventurakerk in Woerden. Molenaars zoon, Nicolaas 
Molenaar jr. (1892-1973) breidde de H. Willibrordkerk in 1935 
uit met verbrede zijbeuken en een vergroot transept en enkele 
ingrepen in de opstelling van altaar, doopvont en kerkmeubilair.
De kerk in Vleuten vormt op het eerste gezicht een perfecte 
eenheid. Molenaar jr. ontwierp de uitbreidingen als waren zij 
kopieën van de afgebroken zijmuren. En toch: de ongewijzigde 
delen van de kerk, ontworpen door Molenaar sr. (voorkant, koor en middenbeuk), hebben 
uitbundig siermetselwerk met vele kleuren baksteen. De delen, ontworpen door Molenaar 
jr., zijn opgetrokken in eenvoudig metselverband met slechts enkele sierelementen. 
Het intereur van de kerk is sinds 1885 herhaaldelijk veranderd en strikt genomen geen 
eenheid. Maar de diverse glazeniers, beeldhouwers, schrijnwerkers en smeden hebben de 
kerk samengesmeed tot visueel één geheel, een bezichtiging en Mis meer dan waard. 

De heer Thomas Op de Coul spreekt over 
‘Stabiliteit en verandering in de kartuizerliturgie’

De kartuizerorde staat sinds haar ontstaan aan het einde van de elfde eeuw bekend 
om haar terughoudendheid wat betreft veranderingen in haar levenswijze en liturgie. 
Ontwikkelingen in de liturgie en het gregoriaans in de eeuwen erna heeft zij grotendeels 
aan zich voorbij laten gaan. Toch waren er nieuwe feesten die zij moeilijk kon negeren 
(zoals Corpus Christi) en ook andere aspecten van haar liturgie ondergingen verandering, 
zij het in ‘slow motion’. In deze voordracht zal de spreker ingaan op dit spanningsveld 
tussen stabiliteit en verandering, dat tot op de dag van vandaag in de kartuizerorde speelt.

Thomas Op de Coul (1974) studeerde Sonologie aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag en Muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Sinds ongeveer tien jaar 
richt zijn onderzoek zich op muziek en liturgie in de kartuizerorde. Een artikel over een 
15de-eeuws graduale van het voormalige kartuizerklooster te Roermond leidde gaandeweg 
tot een focus op de vraag hoe de kartuizers omgingen met verandering in hun muziek en 
liturgie. Naar aanleiding hiervan verschenen artikelen in het Tijdschrift voor Gregoriaans en 
Études Grégoriennes.

Foto voorzijde: Wim Koopman

Programma

11.00 uur Volledig Latijnse H. Mis (gewone vorm) in de H. Willibrordkerk, 
 Pastoor Ohllaan 34, 3451 CC Vleuten. Hoofdcelebrant is 
 mgr. mr. drs. Th.C.M. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht. 
 Voorafgaand aan de H. Mis is er biechtgelegenheid.

12.15 uur Lunch in parochiecentrum Kerkestein, Pastoor Ohllaan 34a. 

13.30 uur Voortzetting van het programma in parochiecentrum Kerkestein.
 Opening door de voorzitter, gevolgd door een voordracht door 
 Thomas Op de Coul, over

 Stabiliteit en verandering in de kartuizerliturgie

14.45 uur Pauze

15.00 uur Wat verder ter tafel komt

15.30 uur Vespers in de H. Willibrordkerk

Het algemeen bestuur hoopt van harte u te mogen ontmoeten op deze 
Dag voor de Latijnse Liturgie.

Met vriendelijke groet,
namens het algemeen bestuur,

mr. J.L.W.M. Zuijdwijk, voorzitter
drs. H.C.W. Schilder, pr., secretaris

Priesters die wensen te concelebreren wordt verzocht zich vóór 10 september 2019 
telefonisch, per e-mail of  schriftelijk te melden bij de secretaris, 
tel.: +31 (0)6 23650045, e-mail: secretariaat@latijnseliturgie.nl, 
Schout Backstraat 118, NL - 5037 MZ Tilburg
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