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Adverteren in TUSSENTIJDS
In het nieuwe jaar komt er weer ruimte vrij om te adverteren in ons parochieblad voor de stad Utrecht. Bent u
benieuwd wat de mogelijkheden zijn, of weet u iemand die mogelijk geïnteresseerd is, neem dan contact op met
Jan Uijtewaal: jan_ui@hotmail.com of tel 06-13265120.
Veertigjarig jubileum van Paul Houdijk
Afgelopen zaterdag 24 november mocht Paul Houdijk zijn veertigjarig organistenjubileum vieren. Bij deze
gelegenheid is hij namens kardinaal Eijk onderscheiden met de St. Willibrordplaquette, voor zijn grote verdiensten
als organist van de St. Catharina. De onderscheiding werd hem uitgereikt door pastoor Hans Boogers en pater
Martijn Schrama. Inmiddels is er een interview met Houdijk geplaatst op www.katholiekutrecht.nl. Ook is zijn derde
cd gepresenteerd. Deze cd, onder de titel L’Organist Romantique is nu o.m. te koop tijdens de openstelling van de
Catharina op donderdagmiddag en op zaterdagmiddag, en bovendien op dinsdag morgen bij het secretariaat
Rozenstraat 1. De prijs is 15 euro. Paul Houdijk wil graag zijn grote dank uitspreken naar ieder die eraan heeft
meegewerkt dat hem en zijn vrouw en zoon een onvergetelijke avond is bezorgd.
Samen zijn, zaterdag 1 december – 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.
Katholiek Utrecht op Adventsmarkt Pandhof, zaterdag 1 december – 16.00 uur, Domkerk
Een vaste openingsactiviteit van de adventsperiode is de Adventsmarkt in de pandhof van de Domkerk op de
zaterdag voor de eerste zondag van de advent 1 december. Katholiek Utrecht is ook dit jaar weer aanwezig met
een kraam. Er zal informatie worden geboden over het adventsproject van de Katholieke gemeenschappen van
Utrecht. Ook zijn er voorbeelden te zien hoe advent thuis zichtbaar kan worden gemaakt. Open vanaf 16.00 uur tot
18.00 uur. Zie bijgevoegd document.
Taizéviering, zaterdag 1 december – 18.30 uur, Hoograven
Zaterdagavond 1 december bent u welkom in de Johannes-Berrnarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in
de sfeer van Taizé. Deze viering is voorbereid samen met de Marcus-Nicolai wijkgemeente. Met de kerkelijke buren
openen we de advent. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de gezangen ingezongen.
Oranje Nassaulaan 2.
Gezinsviering, zondag 2 december – 12.30 uur, Oranjekapel – Jacobusgemeenschap
De Jacobusgemeenschap gaat op weg naar het kerstfeest en wil ook het startsein geven voor de adventsactie
“Moeder en kind” binnen de geloofsgemeenschap. Iedereen is van harte welkom om 12.15 uur in de Oranjekapel,
Amsterdamsestraatweg 441A. Pianist Henk-Jan van Vulpen zal de muziek begeleiden.
Requiem van Schumann, zondag 2 december – 15.00 uur, Dominicuskerk
Op zondag 2 december kunt u luisteren naar een vrij onbekend en weinig uitgevoerd requiem van Schumann,
uitgevoerd door een projectkoor van Stichting Passio o.l.v. Berny Oude Kempers i.s.m. kwartet Oculus.
Toegangsprijs: € 7,50 (incl. consumptie). Dominicuskerk Händelstraat Utrecht. Info: projectkoor@yahoo.com.
Adventsviering, zondag 2 december – 19.00 uur, Holy Trinity Church
De dienst begint in het duister. Naarmate de dienst vordert wordt het ook lichter in de kerk. We horen lezingen die
de geboorte aankondigen van Jezus. Ze worden gelezen in het Nederlands door vertegenwoordigers van de kerken
in Utrecht. Het koor van Holy Trinity Church zingt een speciaal repertoire in het Engels aan het begin van Advent.
De toegang is vrij, wel houden we een collecte aan het einde. Na afloop bent u van harte welkom om in de pastorie
elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee en wat lekkers. Van Hogendorpstraat 26.
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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Kinderkerstkoor gezocht, vanaf maandag 3 december – 15.00 uur, Oranjekapel
De Jacobusgemeenschap is op zoek naar kinderen vanaf groep 3 die dit jaar mee willen zingen tijdens de
gezinsviering van 24 december om 18.00 uur. We oefenen 3 keer op maandagmiddagen (3, 10 en 17 december)
van 15.00 tot 16.00 uur in de Oranjekapel (Amsterdamsestraatweg 441A). Deelname is gratis. Meld je aan bij Melde
van Dijk: meldevandijk@gmail.com.
Kerkelijk Nieuwjaarsbijeenkomst, maandag 3 december – 19.00 uur, Koptische kerk
Bij de start van het nieuwe kerkelijk jaar organiseert de USRK ieder jaar een ontmoeting. Het gebeuren is dit jaar te
gast bij de Koptische kerk. Aanvang van de gebedsviering 19.00 uur. Na afloop is er een ontmoeting in de zaal
daarnaast. “Weest welkom en neem anderen mee en bid met ons voor een gezegend nieuw kerkelijk jaar”. Adriaan
van Bergenstraat 61a.
Tridentijnse Mis, donderdag 6 december – 19.00 uur, Catharinakerk

Volgens de buitengewone rite van <vetus ordo = oude ritus> wordt de votiefmis gevierd van de
Onbevlekte Ontvangenis van Maria, begeleid door een Gregoriaanse schola.
Een avond met Roderick Vonhögen, vrijdag 7 december – 20.00 uur, Centraal Bibliotheek
Priester Roderick Vonhögen is de gast bij de Centraal Bibliotheek Utrecht. Hij heeft op internet
tienduizenden volgers en is een bekend gezicht op tv. Conny Kraaijeveld van RTV Utrecht gaat met
hem in gesprek over zijn decisieve momenten, zijn inspiratiebronnen en plannen. Meer informatie:
https://www.bibliotheekutrecht.nl.

Projectkoor Kerstavond Nicolaas/Monica, zaterdag 8 december – 10.00 uur, Nicolaas-Monica
Op kerstavond (20.00 uur) zingen we met een projectkoor onder leiding van Marietrees Broeren in de NicolaasMonica. We zingen o.a. een paar mooie kerstliederen geschreven door Kees Pannekoek. We repeteren op
zaterdagochtenden (8 en 15 december) van 10.00 tot 12.00 uur. En de generale repetitie is op vrijdag 21 december
van 19.00 tot 20.30 uur. We repeteren in het kerkcentrum van de Nicolaas-Monica. U bent van harte welkom om
mee te zingen. Meer info en opgave bij Anne-Marieke Koot (030-2444032) of a.m.koot@casema.nl.
“Kerst met Mixtuur” CD te koop!
Na maanden van voorbereiding is het dan toch echt zover. De CD met kerstliederen die Mixtuur ter gelegenheid
van het 50-jarig bestaan van het koor heeft opgenomen is klaar. We zijn trots op het resultaat en hopen dat u allen
met veel genoegen er naar zult luisteren. We zijn de sponsoren dankbaar voor hun bijdrage waardoor dit project
gerealiseerd kon worden! U kunt voor €10,- de CD “Kerst met Mixtuur” kopen in de Aloysiuskerk op: zaterdag 8
december na de viering, vrijdag 14 december bij de Lichtjestocht, zondag 16 december na de Volkskerstzang,
zondag 23 december na de viering, maandag 24 december na de vieringen van 18.00 en 20.30 uur, dinsdag 1 januari
na de viering, zondag 6 januari na de viering. Tijdens de openingstijden van het Centraal Secretariaat aan de Adriaen
van Ostadelaan 4, zal de CD ook daar verkrijgbaar zijn. Veel luisterplezier!
‘Het kwaad’ in de adventsviering, zondag 9 december – 10.30 uur, Pauluskerk
‘Het kwaad’ vormt de rode draad in de viering op de tweede Adventszondag in de Pauluskerk. Het verschil tussen
goed en kwaad is lang niet altijd even duidelijk, bijvoorbeeld in een oorlog als een soldaat een tegenstander doodt.
Of wanneer iemand, gedreven door armoede, een brood steelt. De situatie is dan niet zwart-wit, maar grijs. Naast
de Bijbellezing horen we het relaas van een soldaat en de reactie van de 6-jarige Brandon vlak na de terreuraanslag
op uitgaansclub de Bataclan in Parijs in 2016. De beschouwing van het kwaad is onderdeel van het grotere geheel
waarin de kerkgemeenschap vol hoop de boodschap van de Advent wil uitdragen. Daarin klinkt het perspectief van
Kerstmis al mee: geen donkerte is zo zwart is dat het licht geen kans meer heeft. Ofwel: er is altijd een weg om het
kwaad ten goede te keren. Eenieder is welkom. Willem-de-Zwijgerplantsoen 19.
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Kindernevendienst, zondag 9 december – 10.30 uur, Sint Catharinakathedraal
Zondag 9 december tijdens de mis van 10.30 uur is er weer kindernevendienst in de St. Catharinakathedraal. We
bidden met de kinderen, staan stil bij het evangelie van die zondag en maken nog een knutselwerkje en/of zingen
liedjes. Graag vooraan in de kerkbanken verzamelen. Alle kinderen zijn van harte welkom! Tot dan!
Workshop Adventsproject ‘Taal doet meer’, dinsdag 11 december – 19.30 uur, Aloysiuskerk
Als onderdeel van het Adventsproject verzorgt ‘Taal doet meer’ een workshop over de lesbrieven die gesteund gaan
worden door de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. U kunt dan zelf kennismaken met het materiaal en
de werkwijze van Taal doet meer. Ook ontmoet u mensen die actief betrokken zijn in het taalonderwijs aan mensen
die nieuw zijn in Nederland. Dinsdag 11 december 19.30 – 21.30, Pastoraal centrum Aloysius, A.v. Ostadelaan 4.
Graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
2 editie fotowedstrijd: ‘Jouw kerk in beeld’
De bedoeling is om met een foto te laten zien wat de kerk voor u persoonlijk zo waardevol maakt. Meedoen? Stuur
uw foto naar info@kerkbalans.nl, o.v.v. naam, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, kerk waar u naartoe gaat,
categorie waaraan u meedoet en een kort fotobijschrift. Per persoon kun u 1 foto insturen. Is uw foto groter dan
10 MB? Stuur ‘m dan met WeTransfer. Inzenden kan tot en met 14 december 2018. Op
https://kerkbalans.nl/fotowedstrijd-kerkbalans/ leest u er alles over.
Jezus gezocht en hulp voor Lichtjestocht Utrecht Oost
Op vrijdagavond 14 december kan rond het Wilhelminapark de Lichtjestocht Utrecht Oost weer worden beleefd.
De route loopt van de Engelse kerk door het park en eindigt na het stalletje in de Aloysiuskerk bij De Wilg (centrum
voor mensen met verstandelijke of psychische beperking). Er doen al veel mensen mee en wie het leuk vinden om
met de uitvoering een handje te helpen is van harte welkom. Dit jaar hopen we twee moeders met kind bereid te
vinden ieder een uur in het stalletje te verblijven. We zoeken nog een Jezus en Maria. Neem contact op met Gérard
Martens: g.martens@katholiekutrecht.nl.
Wees gastheer/vrouw met Kerstmis!
Kerst is het feest van licht, van een nieuw begin, van samen zijn en het samen delen. Vind jij het leuk om te koken
(gaat om intentie en niet om culinaire hoogstandjes) en zou je dit graag voor en/of met 1 of meer gasten doen?
Ben jij/zijn jullie gezellige mensen die het leuk vinden om bij anderen te gast te zijn? Email
carolinebennemeer@gmail.com diaconaal assistent van de Katholieke kerk z.s.m. en liefst vóór 14 december om
aan te geven hoeveel stoelen je vrij hebt en waar je woont indien je graag gastheer/vrouw zou willen zijn of met
hoeveel personen je graag bij iemand anders te gast zou willen zijn. En of je bijvoorbeeld ook Engels of Spaans
spreekt als het je leuk lijkt om gekoppeld te worden met een anderstalige bewoner van de stad.
Filmmiddag “The Nativity Story”, zondag 16 december – 14.30 uur, Salvatorparochie
The Nativity Story, een dramatische en fascinerende verfilming van de geboorte van Jezus, volgt de moeilijke en
gevaarlijke reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, de miraculeuze zwangerschap en de geboorte van Jezus. Het
beroemdste verhaal over liefde en lotsbestemming, over onheil en onderdrukking en over een kind dat de
geschiedenis van de wereld zou veranderen... Het begint om 14.30 uur in de koffiekamer van de St, Augustinuskerk,
Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1.
Volkskerstzang, zondag 16 december – 16.00 uur, Aloysiuskerk
Op zondag 16 december vindt in de Aloysiuskerk de jaarlijkse Volkskerstzang. We zullen met alle koren van de St.
Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen zingen om op stemmige wijze het begin van de
kerstperiode in te luiden. Na de Volkskerstzang is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade
elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen.
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Uitnodiging Vormsel 2019
Op zaterdagavond 8 juni (pinksterzaterdag) zullen we in Utrecht het sacrament van het vormsel vieren. Als
Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie doen we dat samen met een feestelijke viering in de kathedraal. We
nodigen jullie van harte uit mee te doen aan het vormselproject ter voorbereiding op dit sacrament. Er is een
informatieavond voor ouders op 14 januari 20.00 uur in het pastoraal centrum Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4.
Kosten: € 45 per kind. Voor houders van U-pas is deelname gratis. Neem dan even contact op met pastor Gérard
Martens (06 47198072 – g.martens@katholiekutrecht.nl). Als je mee wilt doen, kun je dat doorgeven via de e-mail:
secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefoon 030-254 61 47. Reacties graag uiterlijk 18 december. Meer informatie
vindt u in het bijgevoegd document.
Vacature: Coördinator SchuldHulpMaatje Utrecht (20-28 uur per week)
SchuldHulpMaatje zoekt per 1 februari 2019 een Coördinator die met maatjes, teamleden en bestuur verder gaat
bouwen aan de organisatie en daarbij ook gesprekspartner is voor de gemeente Utrecht, de kerken, de
ondernemers en andere organisaties. Geïnteresseerd? Stuur uw motivatiebrief met CV voor maandag 17 december
sturen naar Frank Vader: f.vader@legerdesheils.nl. De sollicitatiegesprekken vinden in die week plaats. U ontvangt
bericht of u hiervoor wordt geselecteerd. Meer informatie: http://www.schuldhulpmaatjeutrecht.nl/.
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