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Catharinakerk blijft kathedraal
De Catharinakerk zal niet worden onttrokken aan de eredienst en zal dus niet worden vervreemd. De
Catharinakerk blijft kathedraal. De aartsbisschop van Utrecht, Kardinaal Eijk, heeft kennis genomen van de
plannen van de samenwerkende parochies, waarbij op grond van een vitaliteitsonderzoek, en een meer
omvattend gebouwenplan, was gekozen voor het vervreemden van de Catharinakerk. Thans ligt er voor het
parochiebestuur, zo realiseert ook de aartsbisschop zich, een zware taak om de exploitatie van dit zonder meer
dure kerkgebouw in overeenstemming te brengen met de -al langer - dalende inkomsten. Meer informatie op
de website: www.katholiekutrecht.nl
Latijnse Tridentijnse Mis, donderdag 7 maart – 19.00 uur, St. Catharinakathedraal
Na de opening van een nieuwe tentoonstelling (Münster Domschat) is aansluitend om 19.00 uur de klassieke
Tridentijnse Mis, geheel in het Latijn, begeleid door een kleine Gregoriaanse schola. Gevierd wordt de votiefmis van
de Heilige Jozef, patroon van Kerk en gezin, bijzonder in de maand maart.
Hongerdoekententoonstelling, vanaf donderdag 7 maart, Domkerk
In de komende vastentijd, van donderdag 7 maart tot en met Goede Vrijdag 19 april, organiseert Vastenactie in
samenwerking met de Domkerk Utrecht een unieke hongerdoekententoonstelling. De doeken vormen een brug
naar de culturele en spirituele rijkdom van landen in het zuiden. Kunstenaars uit de hele wereld houden de
toeschouwer een spiegel voor. Indrukwekkend en ontroerend. De tentoonstelling is dagelijks geopend. Domkerk,
Achter de Dom 1. Toegang is gratis. Meer informatie: https://www.vastenactie.nl/nl/hongerdoekententoonstelling.
Kleine viering, vrijdag 8 maart – 16.00 uur, Josephkerk
Het thema dit jaar is: Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden? Vanuit verschillende tradities lezen we teksten
over het gebed. De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van
de gregoriaanse vrouwenschola. U bent van harte welkom. Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl
Oecumenische Vastenvrijdagen, vanaf vrijdag 8 maart – 18.00 uur, Oranjekapel
De Jacobusgemeenschap in samenwerking met Kerk Op Zuilen organiseert de Vastenvrijdagen. Deze beginnen op
vrijdag 8 maart en eindigen op Goede Vrijdag 19 april. Op elk van deze vrijdagen is er een kort meditatief moment
in de Oranjekapel om 18.00 uur. We sluiten af met een gezamenlijke – vleesloze – broodmaaltijd met soep; behalve
op Goede Vrijdag, dan is er alleen een meditatief moment. Thema: ‘Ik ben’; dit verwijst naar de ‘Ik ben’ verhalen
uit het Johannes-evangelie waarin Jezus zijn missie verwoordt. Op elk van deze vrijdagen zal een van die ‘Ik ben’
verhalen centraal staan. Meer informatie: Carlo Post (carlopost2602@gmail.com, tel. 06 19177659) of Eric Nijst
(eric.nijst@gmail.com of tel. 06 14677101).
Meezing Matthäus, zaterdag 9 maart – 10.00-22.30 uur, Jacobikerk
Het Utrechts Studenten Koor en Orkest (USKO) organiseert de Meezing Matthäus, een project waarbij 500 zangers
en muzikanten uit het hele land op één dag gezamenlijk de Matthäus-Passion van Bach instuderen en uitvoeren in
de Jacobikerk. Inschrijven via: https://usko.nl/product/meezing-matthaus/. Kosten: €45,- (vol tarief) en €30,(Vriend van het USKO/ Student, U-pashouder/ Jongeren onder de 18 jaar). Een luisterkaart kost €15.
Rozenkrans, zaterdag 9 maart – 11.15 uur, St. Augustinuskerk
Elke zaterdagochtend van 11.15 tot 11.45 uur wordt in de tijdelijke nood Mariakapel van de St. Augustinuskerk de
rozenkrans gebeden. De noodkapel bevindt zich in het voorportaal van de hoofdingang. Aansluitend om 12 uur
vindt de wekelijkse zaterdag mis plaats in de kapel van de zusters Augustinessen aan de Waterstraat (ingang
Oudegracht). Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden en mee te vieren! Openingstijden Mariakapel:
maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur.
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Kindernevendienst, zondag 10 maart – 10.30 uur, St. Catharinakathedral
Zondag 10 maart is er vanuit de St. Augustinuskerk weer kindernevendienst in de St. Catharinakathedraal. We
verzamelen in de voorste kerkbanken. Na de opening van de mis gaan we met de kinderen naar een aparte ruimte.
We nemen het evangelie van die zondag door, bespreken de tekst en duiden die nader door middel van een lied,
knutsel of tekening. Voor de communie zijn we weer terug in de kerk. Iedereen is van harte welkom!
Klimaatmars, zondag 10 maart – 13.00-16.00 uur, De Dam (Amsterdam)
De klimaatmars vraagt aan de overheid om op korte termijn doeltreffende maatregelen te nemen tegen
klimaatverandering en bijbehorende milieueffecten. Paus Franciscus bracht in 2016 zijn Laudato si uit waarin hij
gelovigen aansprak en opriep om verantwoordelijkheid te nemen voor de aarde die ons is toevertrouwd.
Bijbelleesgroepen 40 dagentijd 2019, vanaf 11 maart
Deze 40 dagentijd gaan de pastores met als doel de persoonlijke band met Jezus te verdiepen met parochianen
bijbel lezen. Op drie plekken in de stad worden vijf avonden aangeboden waarbij per week dezelfde teksten centraal
staan. Ieder die deel wil nemen is welkom. De bijbel leesavonden en gesprekken zijn vrij toegankelijk en deelname
per bijeenkomst is mogelijk. Aanmelden wordt op prijs gesteld: secretariaat@katholiekutrecht.nl. De
bijeenkomsten beginnen om 20.00 en eindigen 21.30 uur. Breng uw bijbel mee. In de eerste week is de tekst: Lucas
22, 7-27, het avondmaal. Bijeenkomsten: 11 maart Aloysius, 12 maart Rafaël en 13 maart Kapittelzaal Catharina en
Rozenstraat Augustinus 7.30 p.m. in English. Voor het volledige schema zie Tussentijds Magazine.
Stil bij het bestaan, maandag 11 maart – 10.30, Marco Pololaan 115-117
Doe mee in een maandelijks gesprek waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn.
Ieder die zin en behoefte heeft aan zo’n moment van samen praten en zijn, is van harte welkom. We starten de
gesprekken vanuit het lezen van een stukje uit de bijbel. Het gesprek houden we op een maandagmorgen 10.3012.00 uur. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek ‘De Haven’ en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst
des Heren organiseren deze gesprekskring.
Christelijke meditatie en gebed, dinsdag 12 maart – 20.00 uur, Augustinuskerk
Bij het mediteren en bidden keer je in stilte naar binnen om lichamelijk tot rust te komen. Je leert om je meer open
te stellen, en een persoonlijke relatie met God en Jezus te onderhouden. Ook zullen we het Evangelie van de dag
en een andere tekst geestelijk gaan lezen en gaan ervaren waar de teksten betrekking hebben op ons dagelijks
leven. We komen maandelijks de tweede dinsdag bij elkaar van 20.00 uur tot 21.30 uur. Kosten € 2,- per avond. Op
16- 18 augustus 2019 wordt er een kloosterweekend in de Abdij Nazareth, Brecht, België georganiseerd. Hier leven
20 Trappistinnen. Voor informatie en opgave: Elaine Kempees, Elainekempees@gmail.com of tel. 06 13613689.
Hettie van Hessen- Eijbergen, hettieeijbergen@gmail.com of tel. 030 2725712.
Muziekmeditatie: Naar binnen luisteren, dinsdag 12 maart – 20.00 uur, Dominicuskerk
Dinsdag 12 maart van 20.00 tot 21.30 uur laat Frank de Munnik, docent van de HKU Conservatorium en
muzieksamensteller voor NPO Radio 4, inspirerende 'Stilte in muziek' horen, van Bach tot Pärt. Stilte beleven en
ervaren, stilte als bezieling en inspiratie aan het begin van de 40 dagentijd. Kosten: € 7,50 p.p. Meer informatie:
info@denieuwedominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur). Palestrinastraat 1.
Retraitedag: Sta op de winter is voorbij, woensdag 13 maart – 10.00 uur, Dominicuskerk
In de drukte van alledag is het moeilijk daarbij stil te staan. Daarom biedt het Huis van Dominicus aan het begin van
ieder seizoen een retraitedag aan. Een dag vol stilte, christelijke meditatie en bezinningsoefeningen rond het thema
‘Sta op, de winter is voorbij’, onder leiding van Marian Geurtsen, theoloog, ritueelspecialist en meditatiebegeleider.
Kosten: introductieprijs € 50,- daarna € 75,- (incl. lunch). Zijn de kosten een probleem? Neem dan contact op met
het secretariaat, tel. 030-2935245. Opgave voor 10 maart via: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Palestrinastraat 1.
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Oecumenische vespers in de veertigdagentijd, woensdag 13 maart – 19.00 uur, Johannes-Bernarduskerk
Op alle woensdagen in de veertigdagentijd (behalve op de woensdag in de Goede Week) wordt er een
oecumenische vesper gehouden samen met de Marcus-Nicolaï gemeente. Afwisselend zullen een dominee of een
pastor voorgaan. Volgende data: 20, 27 maart en 3, 10 april. Oranje Nassaulaan 2.
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 15 maart – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen
Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag 15 maart gebeden om 19.30 uur, in de kapel
van de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Na het gebed is er gelegenheid elkaar te ontmoeten
bij koffie en thee.
Stille Omgang 2019 – Pelgrimstocht naar Amsterdam, zaterdag 16 maart, Dominicuskerk en Jaarbeursplein
In de nacht van zaterdag 16-17 maart wordt de Stille Omgang in Amsterdam gehouden, een gebeurtenis die
teruggaat op het jaar 1345. Deze tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam. Vanaf Utrecht zijn er twee routes:
Dominicuskerk: vertrekt op 16 maart in de ochtend een lopend voor de 20ste keer een bedevaartstocht van
ongeveer 50 kilometer. Tussentijds zijn er diverse rustpauzes ingelast. Kosten: € 45,-. Maximaal deelnemers: 35
personen. Inschrijven tot 10 maart bij André Dorrestein: anco55@hotmail.nl. Jaarbeursplein: De bus vertrekt om
21.30 uur uit bij Rabobank, Jaarbeursplein. We verzoeken u om 21.10 uur aanwezig te zijn. Aanmelden en info: J.
van Maarseveen, tel. 030 2715886. Thema: Vreugde is het onfeilbare teken van de aanwezigheid van God.
Workshop ‘Cantor’, zaterdag 16 maart – 9.30-12.30 uur, Dominicuskerk
Het Huis van Dominicus biedt een speciale workshop aan voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen
of ze cantor zouden kunnen zijn. Om de vieringen op te luisteren en de samenzang te ondersteunen kan een cantor
een goed en volwaardig alternatief zijn voor een koor. In verschillende van onze gemeenschappen wordt al
regelmatig gewerkt met een cantor. Leny Beemer, musicus en theologe, zal de workshop leiden. Marcel Bruins en
Daphne Kroonenberg zullen de zang begeleiden. Aanmelden vóór 13 maart: secretariaat@katholiekutrecht.nl of
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’, woensdag 20 maart – 19.30 uur, Rafaëlkerk
Het pastoraal team biedt u deze werkbijeenkomst aan op 20 maart 19.30 – 21.30 uur in de Rafaëlkerk,
Lichtenberghdreef 4. Op de conferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ staat de uitwerking van de pastorale visie ‘Blijf bij
ons, Heer’ (te lezen op www.katholiekutrecht.nl) centraal gericht op de activiteiten en initiatieven op het veld van
diaconie, zorg en solidariteit. Uitnodigingsbrieven zijn verzonden aan de secretariaten en de pastoraatsgroepen/
locatieraden/ gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen met het verzoek deze door te sturen aan
vrijwilligers, leden van werkgroepen en belanghebbenden. De werkconferentie is open voor ieder die belangstelling
heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Zondagavondzang, zondag 17 maart – 17.30 uur, Dominicuskerk
De Zondagavondzang, een meerstemmig gezongen vespers, wordt elke derde zondag van de maand gehouden in
het Huis van Dominicus (Dominicuskerk) Händelstraat, Utrecht Oog in Al. Er is een koor gevormd -de Schola
Dominicana- dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je mee komen
zingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 17 maart om 16.00 uur. Je bent van harte welkom! Na de viering is er
ontmoeting met iets te drinken in de naastgelegen kapel. Graag tot ziens. Vervolgdata: (niet in april vanwege Pasen),
zondag 19 mei en 16 juni 2019.
Kamer gezocht
Voor een Roemeense student economie van de Hogeschool Utrecht, Engelssprekend, wordt een kamer gezocht
m.i.v. 1 april a.s. Aanbiedingen telefonisch: 030-2963078 of per email: gj.westerveld@tiscali.nl
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