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Visie op fusie
De komende periode zullen een aantal bestuursleden in gesprek gaan met de verschillende parochies over de
komende fusie. Dit zal gebeuren naar aanleiding van het werkdocument Visie op Fusie dat 13 december 2018
werd gepresenteerd. Deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden op:
- Donderdag 10 januari 2019 om 20:00 uur in het Aloysius pastoraal centrum.
- Dinsdag 15 januari 2019 om 20:00 uur in de Rafaëlkerk
- Dinsdag 22 januari 2019 om 20:00 uur in het Bonifatiushuis (Nieuwe Gracht)
Gewijzigde tijden vieringen - Jacobusgemeenschap
Met ingang van 1 januari zullen de weekendvieringen van de Jacobusgemeenschap worden gehouden op
zaterdagavond om 18.30 uur. Plaats van de vieringen blijft de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a.
Uitzondering: op de tweede zondag van elke maand is er om 10.00 uur een viering bij de zusters van het
Cenakel, Willibrordusstraat 34. Dit blijft dus zoals het was.
Tussentijds Magazine januari-februari is uit
Het nieuwe Tussentijds Magazine combinatienummer voor januari en februari wordt inmiddels door de vele
vrijwilligers bezorgd. In dit nummer informatie en oproepen voor de actie Kerkbalans die in januari weer van start
gaat en de economische basis voor Katholiek Utrecht zeker moet stellen. Daarnaast aandacht voor de vele
gezichten van eenzaamheid en hoe gelovigen betrokken zijn op het lenigen van deze nood. Het overzicht van de
vieringen ontbreekt uiteraard niet en ook niet de bekende columns, rubrieken en de aankondigingen van de vele
activiteiten in de geloofsgemeenschappen.
Ouderavonden voorbereiding eerste communie en vormsel
De voorbereidingsprogramma’s voor eerste communie en vormsel gaan deze maand starten. Voor de
verschillende voorbereidingen informatieavonden worden informatieavonden gehouden voor de ouders. Daarna
starten de programma’s voor de kinderen.
Info ‘Eerste communie’ in de Aloysius: woensdag 16 januari, A.v. Ostadelaan 4
Info ‘Eerste communie’ in Ludgerus: donderdag 17 januari, Palestrinastraat 1
Info ‘Eerste communie’ in Johannes-Bernardus: donderdag 17 januari, Oranje Nassaulaan 2
Info ‘Vormsel’: maandag 14 januari, A.v. Ostadelaan 4
Aanmelden voor alle avonden: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Geen avondgebed Sant’Egidio 4 januari
Op vrijdag 4 januari is er geen Sant’Egidio avondgebed. Het eerstvolgende avondgebed wordt op vrijdag 18 januari
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.
Samen zijn, zaterdag 5 januari – 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.
Taizéviering, zaterdag 5 januari – 18:30 uur, Johannes-Bernarduskerk
Zaterdagavond 5 januari 2019 bent u welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering
in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de gezangen ingezongen.
Oranje Nassaulaan 2.
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Nieuwjaarsrecepties na de vieringen op 6 januari
In veel geloofsgemeenschappen is het gebruik om op Driekoningen goed gelegenheid te nemen elkaar Nieuwjaar
te wensen. Dit jaar is dat op zondag 6 januari 2019. Let op de aankondigingen in uw geloofsgemeenschap.
Christelijke meditatie en gebed, dinsdag 8 januari – 20.00 uur, Salvatorparochie
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, meer ontvankelijk te worden voor de nabijheid van Jezus, voor de kracht van Gods Geest. Een
persoonlijke relatie met God en Jezus onderhouden, kenmerk van bidden wordt eenvoudiger. Ook zullen we het
Evangelie van de dag en een andere tekst 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. De avonden zijn
op 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april, 14 mei. Kosten € 2,50 - 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, 06-13613689 en/of Hettie van HessenEijbergen: hettieeijbergen@gmail.com, 030-2725712.
Hoe maken wij samen medemenselijkheid concreet? woensdag 9 januari – 20.00 uur, Dominicuskerk
Op 9 januari hebben we als “diaconaal actieven” om 20.00 in de Dominicuskerk een vergadering belegd om te
bespreken wat en hoe we als gezamenlijke kerken/namens alle Katholieken van Utrecht iets voor onze medemens
zouden kunnen doen. Ik ben op zoek naar mensen die een verlangen voelen om Jezus op een praktische manier
na te volgen en zouden willen aanschuiven om te inspireren/geïnspireerd te raken, projectmatig te denken,
praktische oplossingen te bedenken etc. In principe is dit voorlopig eenmalige bijeenkomst die om 22.00 uur
eindigt. Kom!!! En meld je aan bij carolinebennemeer@gmail.com, diaconaal assistent Utrecht.
Themaochtenden, donderdag 10 januari – 10.00 uur, Pauluskerk
Op 10 januari vertelt Eberhard Licht in de reeks Themaochtenden van de Paulus zijn verhaal over leven in de DDR.
Aanvang 10.00 uur, adres Willem-de-Zwijgerplantsoen 19, Utrecht – Tuindorp. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Eberhard deed afgelopen september mee aan de Preek van de Leek en hield een indrukwekkende preek tegen de
achtergrond van zijn tijd in de DDR. Hij is enthousiast zanger in het koor van de Paulus, de Pauluscantorij. Zijn
lezing wordt ondersteund door filmfragmenten uit diverse films, zowel vanuit west- als vanuit oost-perspectief.
Kindernevendienst, zondag 13 januari – 10.30 uur, Catharinakathedraal
Zondag 13 januari is in de St. Catharinakathedraal tijdens de mis van 10.30 uur de eerste kindernevendienst van
het nieuwe jaar. Alle kinderen zijn weer van harte welkom om deze zondag met elkaar te bidden, het evangelie te
lezen en een mooie knutsel te maken! Graag tot dan.
Expositie ‘Relieken’ parochiebezoek Catharijneconvent
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 dinsdagmorgen 22 januari om 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 15 januari 12.00 uur.
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Basiscursus christelijke meditatie, dinsdag 15 januari – 20.00 uur, Dominicuskerk
De ervaring dat alles met alles in harmonie is en verleden en toekomst wegvallen, omschrijven mystici als één
worden met Gods liefde. Je hoort je hart weer zingen en kent je bestemming. Christelijke meditatie helpt je om
open te staan voor het heilig fluisteren in jouw leven. In deze basiscursus maak je kennis met verschillende
vormen van christelijke meditatie. Vanuit stilte (zitten in stilte, adem- en ontspanningsoefeningen) kiezen we per
bijeenkomst een andere vorm van meditatie: beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een Bijbeltekst),
Ignatiaanse beeldmeditatie, centering prayer en het Jezusgebed, loopmeditatie en labyrint. Je krijgt handreikingen
mee voor thuis. De cursus wordt gegeven door theoloog en mediatiebegeleider Marian Geurtsen. De cursus wordt
in zes avonden gegeven: 15/1, 12/2, 18/3, 16/4, 14/5 en 18/6 en kost €75 (losse avond €15). Aanmelding en info:
mgeurtsen@kersentuin.nl
Alpha-cursus, vanaf 17 januari – 18.30 uur, Catharinakathedraal
Er gaat bij ons weer een Alpha-cursus van start in januari in Lange Nieuwstraat 36. Wanneer: 10
donderdagavonden van 17 januari t/m 4 april 2019. Om 18:30 uur beginnen we steeds met een gezamenlijke
maaltijd. De avonden eindigen om 21:30 uur. Weekend: vrijdagavond/zondagochtend 22 t/m 24 februari. Wat
kost het? De Alpha-cursus is gratis. Voor het eten en het weekend wordt een bijdrage gevraagd. Contactpersoon
en aanmelden: Elly Kooistra; e-mail: kooistra307@gmail.com; tel: 06-1965 8715 of 030-2300735. Meer info:
www.katholiekutrecht.nl of www.gerardusmajella.nl/
Zondagavondzang, zondag 20 januari – 17:30 uur, Dominicuskerk
De Zondagavondzang wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus aan de
Händelstraat, 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 20
januari 2019 om 16.00 uur. Er is dit keer een extra repetitie op zaterdag 19 januari 9.30 – 11.30 uur. Je bent van
harte welkom! Na de viering is er ontmoeting met een drankje en knabbel in de naastgelegen kapel. Graag tot
ziens. Vervolgdata: zondag 17 februari, 17 maart, (niet in april vanwege Pasen), 19 mei en 16 juni.
“Premiers Quatuors” concert, zondag 27 januari – 16:30 uur, Gertrudiskathedraal
Het concert wordt gegeven door Saxofoonkwartet Syrène, die uit vier jonge vrouwen bestaat. Syrène is het eerste
blazersgezelschap dat werd toegelaten tot de prestigieuze Nederlandse Strijkkwartet Academie. Het concert
maakt deel uit van het de reeks 'Concerten in de GertrudisKathedraal'. De datum is 27 januari 2019. Het belooft
een bijzondere middag te worden. Toegang gratis, reserveren niet nodig. De kerk is open vanaf 16:00 uur.
Informatie bij Astrid Bleys of mail naar ConcertenGertrudisKathedraal@gmail.com.
Dag van het Jodendom, zondag 27 januari – 14.00 uur, Cadier en Keer
De Dag van het Jodendom, een initiatief van de Nederlandse R.K.K., beoogt kennis over het jodendom onder
christenen te bevorderen. Tevens wil dit initiatief de actieve dialoog tussen joden en christenen stimuleren. In
2019 krijgt deze dag als jaarthema ‘Lernen’ of ‘Leren’. Er worden lezingen en ontmoetingen gehouden om dit
thema te verdiepen. U bent van harte welkom op deze dag te beleven. In verband met de noodzakelijke
voorbereiding wordt u vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden, tot uiterlijk 20 januari bij mw. M.
Rademaker bij voorkeur via de volgende link https://www.formdesk.com/ipal/dag-van-het-jodendom-2019. Op
het einde van de dag kunt u een vrije gave achterlaten bij de uitgang. Seminarie Redemptoris Mater, Blankenberg
1, Cadier en Keer.

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

Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht
Centraal Secretariaat
Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl

Nieuwsbrief: 19-2
Week: 5 – 13 januari 2019
Jaargang: 03

Werkconferentie ‘Leren en leven’, woensdag 30 januari – 19:30 uur, Nicolaas-Monicakerk
De komende maanden gaat het Pastoraal team in een serie van drie werkconferenties in gesprek met de
betrokkenen en vrijwilligers die op de kerkelijke werkvelden actief zijn. Hiermee wordt de pastorale visie ‘Blijf bij
ons Heer’ verder uitgewerkt.
30 januari: Werkconferentie ‘Leven en leren’ voor het werkveld catechese en verkondiging in de NicolaasMonicakerk, 19.30 – 21.30 uur. Wie mee wil doen graag aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl
19 februari werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie.
20 maart werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie.
Uitnodiging gebeurt via de van de Geloofsgemeenschappen en per mail aan vrijwilligers die bekend zijn. De
werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft.
Hoera Mixtuur bestaat 50 jaar!
Op Moederdag als jongerenkoor geboren en met de leden mee doorgegroeid tot Mixtuur. Een gouden jubileum!
We willen dit feest graag met alle leden en oud-leden vieren op 26 mei 2019. Zet de datum voor deze reünie
alvast in je agenda. In het voorjaar volgt de officiële uitnodiging. We zijn druk bezig met het verzamelen van
emailadressen van oud-leden. Aanvullingen zijn welkom op info@koormixtuur.nl Tot 26 mei!
De “Kerst met Mixtuur” CD is nog steeds voor €10 te koop in de Aloysiuskerk op 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!

Woonruimte gezocht
Een jong stel uit onze parochie gaat binnenkort trouwen en is op zoek naar een tijdelijke woonruimte in Utrecht.
Weet u iets of kent u iemand die helpen kan, neem contact met het Centraal Secretariaat 030-2546147 of email:
secretariaat@katholiekutrecht.nl
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