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Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 2 november – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen
Op deze avond willen we degenen die afgelopen jaar zijn overleden en die ons na staan gedenken. Het is mogelijk
om een naam van een overledene aan te dragen, graag tevoren de naam doorgeven via: utrecht@santegidio.nl. Na
het gebed is er gelegenheid elkaar te ontmoeten bij koffie en thee. Kapel van de zusters Augustinessen, hoek
Waterstraat/Oudegracht.
Allerzielen, vrijdag 2 november – Dominicus- Paulus- Aloysius- Joseph- en Johannes-Bernarduskerk
Tijdens de viering van Allerzielen, vrijdag 2 november, herdenken we vooral alle overledenen van het afgelopen
jaar uit onze gemeenschappen. Daarnaast staan we ook stil bij de door u aangedragen intenties. U kunt deze tot
voor de aanvang van de viering doorgeven. Overzicht van de vieringen:
Dominicuskerk: 19.00 uur. Het vocaal kwartet OCULUS zal met prachtige zang de viering opluisteren.
Pauluskerk: 19.30 uur
Aloysiuskerk: 19.00 uur
St. Josephkerk: 10.30 uur. Voorganger priester Oscar Swijnenberg.
Johannes-Bernardus: 19.00 uur. U kunt uw intenties aan de dames van de receptie doorgeven tot uiterlijk vrijdag 2
november om 12 uur.
Concert ‘Elegie voor Allerzielen’ voor klein publiek, vrijdag 2 november – 20.00 uur, Utrecht
Met Allerzielen, vrijdag 2 november, houdt Werend Griffioen een concert onder de titel ‘Elegie voor Allerzielen’.
Met meester-gitarist Dingeman Coumou heeft hij een programma van muziek en gedichten samengesteld rondom
afscheid, rouw en verlangen. Het concert wordt bij Griffioen thuis in Utrecht gehouden, waar eerder dit jaar
zangeres Ricky Koole optrad. In de kelder van zijn huis heeft hij een mini-theatertje, waar ook ‘Elegie voor
Allerzielen’ wordt uitgevoerd. Het concert begint om 20.00 uur. Reserveren: werendgriffioen@gmail.com.
Taizéviering 3 november 18.30 uur
Zaterdagavond 3 november bent u weer welkom in de Johannes-Berrnarduskerk (Hoograven) voor een
gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de liederen
ingezongen. Oranje Nassaulaan 2.
Samen zijn, zaterdag 3 november – 13.10 uur, Augustinuskerk
Elke eerste zaterdag van de maand na de weekendviering van 12.00 uur bent u van harte welkom in de koffiezaal
van de Augustinuskerk (Rozenstraat 1) om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee en een hapje. We
hopen op die manier de gemeenschap weer wat samen te brengen. Deze ontmoeting is aangeboden voor de
kerkgangers van de Augustinuskerk.
Concerten in de Dominicuskerk
Volgende week zijn er in de Dominicuskerk maar liefst drie concerten:
Zaterdag 3 november om 16.00 uur geven het Opleidingsorkest en het Beginnersorkest van De Bazuin een vrolijk
concert voor kinderen. Gratis toegang.
Zaterdag 3 november om 20.00 uur speelt het harmonieorkest van De Bazuin muziek die iets te maken heeft met
boeken, zoals The Hobbit, Ivanhoe en Exodus.
Zondag 4 november om 16.00 uur voeren het kamerkoor Nootabene, enkele musici, dansers en een actrice u mee
in de droomwereld van een jonge vrouw. Op het programma staan onder andere composities van Fauré, Sibelius
en Coleman.
Folder St. Maartenfestiviteiten is uitgekomen
In onze kerken ligt de folder met de festiviteiten rond de Sint Maartensviering in Utrecht. Rond de patroonheilige
van de stad is van 3 tot en met 11 november van alles te doen. De folder is ook te lezen op
www.sintmaartenutrecht.nl.
Pastoresteam: H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729;
G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072
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Landelijke impulsdag roepingen, woensdag 7 november – 9:30 uur, Utrecht
Het Interdiocesaan Roepingen Overleg (IRO) wil nadenken en met elkaar van gedachten wisselen hoe de roeping
tot het priesterschap, diaconaat en religieuze leven gestalte kan krijgen in onze eigen kerkgemeenschap. Het thema
van deze landelijke impulsdag is ‘Beter horen. De geloofsgemeenschap als omgeving om Gods roepstem te leren
verstaan’. De bijeenkomst wordt gehouden in de Nicolaïkerk in de Utrechtse binnenstad. De dag begint met een
Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal, waarbij kardinaal Eijk de hoofdcelebrant is. Voor deze gratis
impulsdag heeft het IRO per parochie of gemeenschap de verantwoordelijken uitgenodigd.
Hoogfeest van St. Willibrord, woensdag 7 november – 9.30 uur, Catharinakathedraal
Op woensdag 7 november om 9.30 uur in de St. Catharinakathedraal is er een plechtige eucharistieviering bij
gelegenheid van het hoogfeest van St. Willibrord, de eerste bisschop van het aartsbisdom Utrecht en de patroon
van de Nederlandse Kerkprovincie. Hoofdcelebrant is kardinaal W.J. Eijk en verschillende andere bisschoppen en
priesters zullen concelebreren. Het is de opening van een landelijke Impulsdag rond Roepingenpastoraat. De
deelnemers aan die dag zullen na de viering naar de Nicolaikerk vertrekken. De viering zelf is voor iedereen
toegankelijk.
De Mantel van Sint Maarten, vrijdag 9 november – vanaf 16:00, Domkerk Utrecht
Dit jaar staat dit evenement geheel in het teken van kinderen in armoede. Er zijn in de stad Utrecht te veel kinderen
die op welke manier dan ook te maken hebben met armoede. De achterstand die deze kinderen in de jeugd oplopen
is vaak lastig of helemaal niet meer in te halen. Er zijn gelukkig veel stadsgenoten, initiatieven en organisaties die
een positieve bijdrage willen leveren. Tijdens het evenement staat ontmoeting centraal. De verschillende
initiatieven, fondsen en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig op een infomarkt om met elkaar te ervaringen delen
en u te informeren. Er zal een inhoudelijk programma zijn waarbij onder andere de Kinderombudsman Magrite
Kalverboer haar medewerking zal verlenen en in de vorm van een speeddate sessie wordt nog meer ervaring
uitgewisseld. Doel van dit evenement is om alle professionals, vrijwilligers en andere betrokkenen van elkaar op de
hoogte te brengen. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig. Meer informatie:
www.mantelvansintmaarten.nl.
Pluim van Sint Maarten voor Catching Cultures Orchestra
Op Martinusdag in de Aloysiuskerk, 11 november, wordt voor de tweede maal de Pluim van Sint Maarten uitgereikt.
Dit jaar ontvangt het ‘Catching Cultures Orchestra’ de Pluim. In deze Tussentijds leest u daarover en zij zullen van
zich laten horen. De Pluim wordt uitgereikt aan personen of organisaties die in culturele uitingen verbondenheid
van mensen in de geest van Sint Maarten gestalte geven. De Pluim is mede ingesteld om de herinnering aan Chris
van Deventer levend te houden.
Martinusdag 2018, zondag 11 november – 10.30 uur Aloysiuskerk
Vier de Sint Martinusdag mee op zondag 11 november in de Aloysiuskerk. De geloofsgemeenschappen van de
Martinusparochie komen samen in de eucharistieviering waarin het Pastoraal team voorgaat. De Martinusparochie
nodigt de geloofsgemeenschappen van de Samenwerkende parochies en eenieder die mee wil vieren uit op deze
Martinusdag. Zangers uit de verschillende kerken ondersteunen de viering in het Instapkoor olv Sebastian Holz. De
dienst zal worden besloten met het Sint Maarten Kinderzangspel, waarvoor het kinderkoor van de Pauluskerk
samen met de kinderen die in de kerk zijn het beste beentje voorzet. Voor de kinderen is er, rond het spel, een
eigen kinderwoorddienst. Aansluitend wordt voor de Pluim van Sint Maarten uitgereikt. Koffie en thee na de viering
met koek en krentenbollen zullen de ontmoeting en gezelligheid ondersteunen. Voor de daklozen opvang van het
Catharijnehuis wordt kleding ingezameld – vooral winterjassen, shawls, dassen, handschoenen en schoeisel zijn
gewenst. Ook kunt u voor de voedselbank houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen meebrengen om te delen
met de mensen in onze stad die het moeilijk hebben.
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Kindernevendienst, zondag 11 november – 10.30 uur, St. Catharinakathedraal
Op zondag 11 november is het weer de tweede zondag van de maand en dus is er weer kindernevendienst vanuit
de St. Augustinuskerk in de St. Catharinakathedraal. Deze zal dit keer in het teken staan van Sint Maarten. Een deel
van de kindernevendienst zullen we samen doen met de jongste kinderen van de koorschool, die deze
zondagochtend de mis opluisteren. We verzamelen voor aanvang van de mis om 10.30 uur in de voorste
kerkbanken. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen!
Gregoriaans Koor Utrecht viert 50 jaar jubileum, zondag 18 november – 15.30 uur, Catharinakathedraal
Het Gregoriaans Koor Utrecht bestaat 50 jaar. In dat kader geeft het koor een lustrumconcert op zondag 18
november om 15.30 in de kathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Op het programma staan gregoriaanse gezangen,
Psalm 62 voor koor en orgel van Calliope Tsoupaki, en de première van een Magnificat & Nunc dimittis voor koor
en orgel van Geerten Liefting. Toegang vrij, collecte na afloop. Zie ook www.gregoriaanskoorutrecht.nl.
Expositie ‘Relieken’ parochiebezoek Catharijneconvent, donderdag 22 november – 10.30 uur
Op het ogenblik is in het museum Catharijneconvent de tentoonstelling ‘Relieken’ te zien. De tentoonstelling toont
vaak al eeuwenoude relieken uit diverse religieuze tradities en onderzoekt wat de kracht ervan is voor mensen.
Waarom reizen mensen duizenden kilometers om een heilig voorwerp te bezoeken en eer te bewijzen? Waarom
worden ze generatie op generatie gekoesterd? De Samenwerkende parochies organiseren een parochiebezoek met
rondleiding aan de tentoonstelling ‘Relieken’ op donderdagmorgen 22 november 10.30 uur. Aansluitend aan de
rondleiding is verder bezoek aan Catharijne Convent mogelijk. Deelname maximaal 15, minimaal 10 personen.
Kosten: € 6 p.p., inclusief koffie/thee (vanaf 10.00 uur). Opgave is vereist: secretariaat@katholiekutrecht.nl of
030-2546147, uiterlijk 13 november 12.00 uur.
Viering en jubileum Paul Houdijk, zaterdag 24 november – 18.30 uur, Catharinakerk
Op zaterdag 24 november wordt het 40-jarig jubileum van de organist Paul Houdijk gevierd tijdens de viering om
18.30 uur in de Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36. Na afloop geeft Houdijk een concertje waarna in het
Bonifatiushuis een receptie zal worden gehouden waar ieder de jubilaris persoonlijk kan feliciteren.
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