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Bijeenkomst Visie op Fusie met de Salvatoreparochie, woensdag 15 mei – 20.00 uur, Bonifatiushuis
Op deze avond wordt de eerder uitgestelde parochiebijeenkomst gehouden over het document Visie op Fusie.
Iedereen is van harte welkom. Voor parochianen die moeilijk ter been zijn of liever niet ’s avonds op de fiets stappen,
willen wij u graag met andere parochianen in contact brengen die een auto ter beschikking hebben en deze
gebruiken voor het bezoek aan de bijeenkomst. Mail naar info@augustinusutrecht.nl voor meer informatie. Graag
vernemen wij ook van parochianen die per auto deze bijeenkomst bezoeken om zo gematcht te worden met
parochianen. Bonifatiushuis, Nieuwegracht 61.
Lezing: Utrechtse heiligen en hun relieken, donderdag 9 mei – 20.00 uur, Dominicuskerk
Heiligen waren zeer belangrijk in de middeleeuwse samenleving. Ze boden troost, hoop op genezing en hoop op
een beter leven in het Hiernamaals. Alle kerken bezaten relieken van heiligen. Daar kwamen mensen een kaarsje bij
opsteken en bidden. Een stuk sandaal van Willibrord, de wurgdoek van Cunera, een tand van de apostel Jacobus,
een splinter hout van het Ware Kruis... Hoe belangrijker de reliek, hoe hoger de status van de kerk en hoe hoger de
inkomsten. Raphaël Rijntjes brengt de heiligewereld van het middeleeuwse bisdom Utrecht tot leven. Bijzondere
verhalen over bijzondere bemiddelaars. Kosten: €7 (incl. consumptie). Aanmelden: info@denieuwedominicus.nl.
Geloven Nu, vrijdag 10 en dinsdag 14 mei, Gertrudisgemeenschap
Ze zijn gestart in de Gertrudisgemeenschap en komen nu bij elkaar in het kerkcentrum Johannes-Bernardus: de
ontmoetings- en verdiepingskringen ‘Geloven Nu’. Op vrijdagmiddag 10 mei van 14.00-16.00 uur de groep 60+
begeleid door Theo van Loon. Op dinsdagavond 14 mei 20.00-21.30 uur de groep tot 60 jaar onder begeleiding van
Gérard Martens. Materiaal uit de serie Geloven Nu vormt het uitgangspunt voor het gesprek. Geloven Nu stelt voor
iedere bijeenkomst een passage uit de Schrift centraal en biedt gespreksvragen om de deelnemers aan de praat te
brengen over geloof, zin en de betekenis ervan in hun leven nu. Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven).
Kleine viering, vrijdag 10 mei – 16.00 uur, Pauluskerk
Dit jaar is het thema van de kleine vieringen 'Heer leer ons bidden': 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. Deze maand zijn we te gast in de
Pauluskerk. U bent van harte welkom. Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl
Utrecht viert de verbinding, zaterdag 11 mei – 18.00 uur, ZIMICH Theater Stefanus
Op 14 mei is het precies 50 jaar geleden dat het Wervingsakkoord Nederland-Marokko werd gesloten. Daarmee
kwam een migratiestroom op gang die onze samenleving een ander gezicht gaf. In dit kader nodigt de UPLR (Utrechts
Platform Levensbeschouwing & Religie) iedereen van harte uit naar dit bijzonder evenement om samen de 50 jaar
immigratie van Marokkanen naar Nederland te vieren. Met de documentaires Alhambra revisited en Anaaq brengt
de UPLR de mannen in beeld die zich dikwijls grote opofferingen hebben getroost om voor hun gezin en voor zichzelf
een toekomst te verwerven. Na afloop iftar in de Omar al Farouq moskee. Toegang is gratis, maar aanmelding is wel
vereist. Graag bevestiging van deelname op info@uplr.nl
Roepingzondag 2019: Bid tot de Herder, zondag 12 mei
Roepingenzondag, de jaarlijkse gebedsdag voor roepingen tot het priesterschap, het permanent diaconaat en het
religieuze leven, wordt dit jaar op 12 mei gevierd. Het onder de aandacht brengen en bevorderen van roepingen is
een zeer belangrijke taak binnen de kerk. We moeten aan de weg timmeren en alle gelovigen laten weten dat er
grote nood is aan mensen die hun leven in dienst willen stellen van Christus en Zijn Kerk. Bovendien moeten we als
parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent diaconaat
of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer geroepen weten in
woord en daad willen ondersteunen. In het weekend van 11 en 12 mei is er een tweede collecte voor de
Roepingenzondag.
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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Concert Rex et Regina, zondag 12 mei – 16.00 uur, Dominicuskerk
Koningen en koninginnen waren vaak mecenas van componisten en musici. Ze werden geëerd met muzikale
lofdichten of gevleid met smeekbedes om het land te beschermen, Maar ook hun persoonlijk leven en emoties
werden door componisten verwerkt in schitterende muziekstukken. In Rex et Regina zingt Jolie Cuer op authentieke
wijze vorstelijke muziek uit de vijftiende en zestiende eeuw. Neem zondag 12 mei uw moeder, dochter, tante of
buurvrouw mee naar een vorstelijk concert in de Dominicuskerk. Tussen liederen over koningen en koninginnen
klinken teksten van @realDonaldTrump, Machiavelli, Shakespeare en Erasmus. Kosten: €7 (incl. consumptie).
Jom Hasjoah Avondwake, zondag 12 mei – 19.00 uur, Broodhuis
Het Utrechts Beraad Kerk en Israël (UBKI) nodigt iedereen uit die het belang van het herdenken van de Sjoah levend
wil houden. Welkom om dit samen met onze Joodse broeders en zusters in deze avondwake tot uitdrukking te
brengen. Broodhuis, Springweg 162.
Stil bij het bestaan, maandag 13 mei – 10.30 uur, 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, deze keer het bericht over de Hemelvaart van Jezus. Het
gesprek houden we op een maandagmorgen 10.30 -12.00 uur. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek ‘De
Haven’ en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring.
Christelijke meditatie en gebed, dinsdag 14 mei – 20.00 uur, Augustinuskerk
Op 14 mei vindt er weer vanuit de St. Augustinuskerk de maandelijkse avond christelijke meditatie en gebed plaats.
Bij het mediteren en bidden keer je in stilte naar binnen om lichamelijk tot rust te komen. Je leert je 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. Volgende data: 11 juni. Kosten € 2,- per avond.
Wereldwake, donderdag 16 mei – 19.00 uur, Dominicuskapel
Omdat velen niet in de gelegenheid waren op vrijdagmorgen 10.00 uur deel te nemen aan de Wereldwake is
besloten deze voortaan tweemaal per maand te houden elke 1e en 3e donderdagavond van de maand om 19.00
uur in de Dominicus kapel. Na de zomermaanden pakken we de draad weer op, te beginnen op 5 september. We
hopen van harte, dat velen uit onze geloofsgemeenschap gaan deelnemen!
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 17 mei – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen
Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag 17 mei 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.
Vormelingen op kloosterbezoek, zaterdag 18 mei – 13.00 uur, Willibrordusabdij
De jonge vormelingen uit de stad Utrecht gaan als onderdeel van hun voorbereiding een bezoek brengen aan de St.
Willibrordusabdij in Doetinchem. Broeder Coert zal de groep daar ook dit jaar weer ontvangen, vertellen over zijn
leven en een rondleiding geven door de abdij. De vormelingen bidden met de broeders het avondgebed mee in de
kloosterkerk en voordat de terugreis naar Utrecht wordt ondernomen gaan ze een pannenkoek eten.
Zondagavondzang, zondag 19 mei – 17.30 uur, Dominicuskerk
Geniet van gezongen vespers met meerstemmige gezangen van de Franse Dominicaan André Gouzes. De vespers
duren een half uurtje, waarna nog gelegenheid is voor ontmoeting met een drankje en knabbel. Iedereen is welkom,
ook om aan te sluiten bij de Schola Dominicana, die vanaf 16.00 uur vooraf de gezangen repeteert. Er is dit keer
een extra repetitie van de Schola op zondag 12 mei 19.30 uur, eveneens in de Dominicuskerk.
Pastoresteam: H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729;
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Open bijbelgesprek voortgezet: 22, 27 en 29 mei
Het open Bijbelgesprek dat het pastoraal team organiseerde in vijf weken van de 40-dagentijd op drie plekken
verspreid door de parochie is deelnemers en begeleiders goed bevallen. De pastores bieden graag een vervolg aan
van deze avonden rond een Bijbeltekst waar ieder bij aan kan schuiven. In mei zijn de open bijbelgesprekken:
woensdag 22 mei in de Rafaëlkerk begeleid door Koos Smits; maandag 27 mei in de Aloysiuskerk begeleid door
Gérard Martens en woensdag 29 mei in de Kapittelzaal van de Catharinakerk begeleid door Hans Boogers. Bericht
van deelname kunt u geven: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Mixtuur viert feest en gouden jubileum, zondag 26 mei – 10.30 uur, Aloysiuskerk
Op moederdag 1969 als Jongerenkoor geboren en met de leden in 50 jaar doorgegroeid tot het Mixtuur van 2019
vieren we dit jaar een gouden jubileum met diverse activiteiten! Op 26 mei 2019 verzorgt Mixtuur, voor de
gelegenheid aangevuld met oud-leden, een feestelijke viering in de Aloysiuskerk. Na afloop trakteert Mixtuur alle
bezoekers op koffie/thee met wat lekkers. U bent van harte welkom om mee te vieren! In juni bent u weer welkom
bij het jaarlijkse zomerproject.
Bijeenkomst voor jonggehuwden/ jonge gezinnen, zondag 26 mei – 11.00 uur, St. Catharinakerk (Nijkerk)
Voor alle jonggehuwden tussen de 20 en 40 jaar oud organiseert de Bisdom Utrecht een unieke bijeenkomst waarin
jonge ouderen en hun kinderen hun geloof kunnen verdiepen. Voor de volwassenen is er verdieping en gesprek in
groepen en met elkaar. Voor de kinderen is er kinderopvang, waar het geloof spelenderwijs wordt overgedragen.
Graag aanmelden: jonggehuwdenbisdomutrecht@hotmail.com. Voor vragen en informatie kunt u terecht bij: vicaris
Cornelissen (06 30162625) en Kim Timmermans-Visser. St. Catharinakerk, Holkerstraat 36 (Nijkerk).
Gregoriaans dubbelconcert, zondag 26 mei – 15.00 uur, Blauwkapel
Voor liefhebbers van Gregoriaanse muziek belooft dit een prachtig concert te worden. Tijdens het concert zal
organist Diederik Bos ook af en toe het monumentale orgel uit 1711 laten klinken. De dag eindig met een
getijdengebed. Toegang vrij. Na afloop collecte bij de uitgang. Na het concert is er bij droog weer gelegenheid om
op het terras een glaasje fris of wijn te drinken. Kerkje Blauwkapel, Kapeldwarsweg 21, Utrecht.
Benefietconcert Augustinuskerk “Cantemus Domino”, zondag 26 mei – 15.00 uur, St. Josephkerk
Graag verwelkomen wij u op het benefiet concert van Cantemus Domino o.l.v. dirigent Ardaen Dercksen en organist
Paul van der Woude. Dit wordt gehouden om als gemeenschap bij te dragen aan de verdere restauratie van de St.
Augustinuskerk. Het concert staat in het teken van Maria. Naast koor- en orgelwerken van o.a. Bach, Frescobaldi,
Arcadelt en Andriessen zingen we ook gezamenlijk bekende Marialiederen. Er is ook een speciale kinderactiviteit in
het teken van Maria. Na afloop zal er een collecte zijn ten behoeve van de restauratie St. Augustinuskerk en zullen
er kaarsen worden verkocht die door de zusters zijn gemaakt. De gehele opbrengst komt ten goede aan de
restauratie. Iedereen is van harte welkom! Meer informatie: www.augustinusutrecht.nl. Het concert vindt plaats in
de St. Josephkerk aan de Draaiweg 44 in Utrecht.
Rozenkransgebed op Hemelvaartsdag gaat niet door, Johannes-Bernardus
I.v.m. ziekte zal in de Johannes-Bernardus het Rozenkransgebed met uitstelling van de Monstrans niet doorgaan
op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei. De laatste keer bidden van het Rozenkransgebed in deze meimaand zal zijn
op dinsdag 28 mei (zonder uitstelling van de Monstrans!). Ter verduidelijking: op alle andere geplande data deze
maand gaat het Rozenkransgebed gewoon door.
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Glas-in-loodramen, elke zaterdag in mei en juni, St. Josephkerk
In mei en juni is de mooie St. Joseph-kerk, met o.a. prachtige glas-in-loodramen, te bezichtigen. De openstelling is
elke zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. U kunt gewoon eens rondlopen en kijken, of rustig zitten, of een kaarsje
opsteken, of bidden. Van 15.00 uur tot 16.00 uur is Chris de Greef aanwezig voor een korte rondleiding. Voor de
kinderen is er zelfs een puzzeltocht door het gebouw.
Doe mee met projectkoor Vormselviering 8 juni
Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen om te kunnen zeggen dat het projectkoor bij de Vormselviering voor de
jongeren van Utrecht door kan gaan. Die viering vindt plaats op zaterdag 8 juni 18.30 uur in de kathedrale
Catharinakerk. Méér zangers blijven nog welkom. Het projectkoor, dat wordt begeleid door Sjef Geraerts
(piano/orgel) en Miriam Klaassen (dirigent Johannes Bernarduskerk), zal tweemaal repeteren: op dinsdag 28 mei
19.45 in de Johannes Bernarduskerk en op woensdag 5 juni 19.45 uur in de kathedraal. Zangprogramma: vaste
gezangen uit Paus Joannesmis. En daarbij openingslied: Geest van God, adem van leven; slotlied: De Geest die vuur
en liefde zijt. En verder Taizé-liederen: Laudate Dominum, Alleluia, Veni Sancte Spiritus, Confitemini, Nada te turbe,
Singt dem Herrn, en Heureux qui s’abandonne. Meld uw belangstelling graag met een mail:
secretariaat@katholiekutrecht.nl – muziek wordt dan toegezonden.
Lectio Divina en gebed in een contemplatief klooster
Vanuit de Augustinuskerk wordt er op 16, 17, 18 augustus 2019 in de abdij “O.L.V. van Nazareth” in Brecht (België,
30 km ten zuiden van Breda) een lectio divina/ geestelijk lezen gebedsweekend georganiseerd. Iedereen die tot
innerlijke rust en verstilling wil komen en daarbij de Liefde van God en Jezus in zijn hart en in zijn leven omarmen is
van harte welkom. Thema: “Onze Vader”. De schriftelijke overwegingen van p. M. Schrama osa, naar aanleiding van
het Evangelie van de dag, zullen behandeld worden. Het weekend staat onder begeleiding van pr. O. Swijnenberg
en Hettie van Hessen. Kosten: € 100,-. Neem contact op als de hoogte van dit bedrag een bezwaar is. Dit bedrag is
inclusief overnachtingen en maaltijden. Info en aanmelden: Elaine Kempees, tel 06 13613689, email:
elainekempees@gmail.com; en Hettie van Hessen- Eijbergen, tel 030-2725712 of 06 10695353, email:
hettieeijbergen@gmail.com. Bekijk het hele programma op onze website: https://katholiekutrecht.nl/event/lectiodivina-en-gebed-in-een-contemplatief-klooster/
Pinksterengroep te zien in Rafaëlkerk
Al jaren is er in de St. Josephkerk een unieke Pinkstergroep aanwezig, zover bekend nergens in Nederland te zien.
Tot voor kort stond hij tijdens de Pinksteren opgesteld in de Josephkerk. Dit jaar staat hij opgesteld in de Rafaëlkerk
in Overvecht, zodat iedereen toch kan genieten van deze unieke beelden groep.

Dringend logeerplek gezocht voor ouders 9-jarige jongen in revalidatie
De ouders van een negenjarig jongetje, dat sinds afgelopen week in revalidatiecentrum de Hoogstraat verblijft
nadat hij begin april een ongeluk kreeg, zoeken een logeerplek, desnoods een huurkamer, voor enkele maanden.
De situatie van de jongen is heel ernstig. De ouders zoeken een logeerplek zodat ze dicht bij hun kind kunnen zijn.
In ieder geval voor de moeder, liefst voor beide ouders. De jongen is in Nederland geboren, de moeder is
Indonesisch. Zij woont al 25 jaar in Nederland en werkt in de huishouding. Ze spreekt goed Nederlands. Het kind en
zijn moeder hebben de zogenoemde artikel 64-status, dat is tijdelijk uitstel van vertrek op medische gronden, dat
is meestal drie of zes maanden in medisch zeer urgente situaties. Het jongetje zijn been is geamputeerd en zijn
andere been is ook niet best. Hij is getraumatiseerd, ook omdat hij eerder al erge dingen meemaakte. De hoop is
dat hij uiteindelijk weer naar zijn school kan in Amsterdam. Het verblijf in Utrecht is dus tijdelijk. Wie kan er een
slaapplek bieden? Meer informatie bij Nol van Beek (Iedereen onder dak) tel. 06-29065822 of mail:
nolvanbeek@gmail.com.
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