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Bijeenkomsten Catharinakathedraal, 7 en 18 februari – 20.00 uur, Bonifatiushuis
De personele unie van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht nodigt alle parochianen van de
Salvatorparochie uit voor twee bijeenkomsten over de Catharinakathedraal. Deze bijeenkomsten volgen op de
mededeling van mei jl. waarin het voorgenomen besluit tot vervreemding van de Catharinakathedraal kenbaar
werd gemaakt. Op deze avonden zal het bestuur uitgebreid toelichting geven over de besluitvorming omtrent de
St. Catharina.
- De eerste bijeenkomst is een informatieavond die zal plaatsvinden op donderdagavond 7 februari om 20:00
in het Bonifatiushuis, Nieuwegracht 61.
- De tweede bijeenkomt betreft de hoorzitting over de onttrekking aan de eredienst van de Catharina. Deze zal
plaatsvinden op maandagavond 18 februari om 20:00, tevens in het Bonifatiushuis te Utrecht.
Tridentijnse Mis, donderdag 7 februari – 19.00 uur, St. Catharinakathedraal
Op donderdag 7 februari is weer de Tridentijnse Mis in de St. Catharinakathedraal met een ervaren Gregoriaanse
schola. Er wordt de votiefmis van Openbaring des Heren gevierd. Na de Heilige Mis is er een kleine
kaarsenprocessie naar de Mariakapel.
Kleine viering in de Pauluskerk, vrijdag 8 februari – 16.00 uur, Pauluskerk
Het thema van de vieringen is dit jaar: 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. U bent van harte welkom. Meer info:
www.josephkerk-utrecht.nl. Willem de Zwijgerplantsoen 19.
Lieddag, zaterdag 9 februari – 9.30 uur, Catharinakerk (Harderwijk)
Deze lieddag wordt gepresenteerd door het Nieuw Liedfonds, een organisatie die zich ten doel stelt de liturgie te
vernieuwen met teksten die zijn geschreven door vrouwen en vervolgens op muziek gezet door vrouwen of
mannen. Er zullen van verschillende CD’s liederen ingestudeerd worden. Ook van de laatste CD Eb en vloed. We
nodigen u hierbij van harte uit om kennis te maken met deze prachtige muziek. Catharinakerk, van Maerlantlaan
1, te Harderwijk. Vanaf 09.30 uur is de kerk open, het instuderen van de liederen begint om 10.00 uur en eindigt
om 15.30 uur. Om 15.00 uur zullen we de dag afsluiten met een samenzang. Kosten € 20,- inclusief koffie, thee,
heerlijke zelfgemaakte soep en koorpartituren. Lunch zelf meenemen. Aanmelden (naam, woonplaats en
zangstem) en informatie over de lieddag Harderwijk bij: Ellen Kempers, eam.kempers@gmail.com of Agri Graus,
baa.graus@planet.nl.
Kindernevendienst, zondag 10 februari – 10.30 uur, St. Catharinakathedraal
Op zondag 10 februari is er weer kindernevendienst in de St. Catharinakathedraal. We verzamelen in de voorste
kerkbanken. Na de opening gaan we naar een aparte ruimte waar we bidden, het evangelie van die zondag
doornemen en een leuke knutsel of tekening over het thema van die dag maken. Voor de communie komen we
weer terug in de kerk. Alle kinderen (en hun ouders) zijn van harte welkom! Graag tot dan!
Stil bij het bestaan, maandag 11 februari – 10.30 uur, Bij Bosshardt
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 10.30 12.00 uur. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek ‘De Haven’ en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst
des Heren organiseren deze gesprekskring. Marco Pololaan 115-117.
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Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 15 februari – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen
Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag 15 februari 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.
Muzikale Thema Vesper, zaterdag 16 februari – 18.00 uur, Aloysiuskerk
De volgende Muzikale Thema Vesper op 16 februari staat in het teken van de prachtige vleugel die de
Aloysiuskerk bezit. Jorian van Nee geboren op 13 december 1999 zal hem bespelen. Jorian viel in de prijzen bij het
Peter de Grote festival en het Young Pianist Foundation concours en diverse andere concoursen. Hij zal ons
composities van Schumann, Bach, Ravel en Rachmaninov laten horen. Het zal een bijzondere Vesper worden. De
MTV is op zaterdag 16 februari 2019 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de
uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.
Filmmiddag: “De Zaligsprekingen”, zondag 17 februari – 14.30 uur, Augustinuskerk
Op zondagmiddag 17 februari a.s. organiseert de Filmcommissie van de Salvatorparochie een filmmiddag over
“De Zaligsprekingen.” Ook wel ‘de basisprincipes van Gods Koninkrijk’ genoemd, de Zaligsprekingen bieden dan
ook een verrassend perspectief en geven moed, hoop en troost, in welke situatie we ons ook bevinden! De
Zaligsprekingen zijn een vervolg op Psalm 23 en het Onze Vader. Pastor, filmmaker en historicus dr. Ken Curtis is de
presentator. Een aantal jaar geleden werd hij hem kanker geconstateerd. Het inspireerde hem tot het maken van
deze serie, die wereldwijd inmiddels voor veel mensen een enorme bemoediging is gebleken. Rozenstraat 1.
Werkconferentie ‘Vieren en heiligen’, dinsdag 19 februari – 19.30 uur, Aloysiuskerk
Van harte welkom om deel te nemen aan de werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie. Het
pastoraal team biedt u deze werkbijeenkomst aan op 19 februari 19.30 – 21.30 uur in het pastoraal centrum
Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4. Op de conferentie ‘Vieren en heiligen’ 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 liturgie, spiritualiteit, levensheiliging (gebed, devotie) en kerkmuziek. 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
Lezing: “Ik voel dus ik ben”, woensdag 20 februari – 19:30 uur, De Driehoek
Op woensdag 20 februari vindt in De Driehoek de openingsavond plaats van een nieuwe reeks publiekslezingen
met als jaarthema ‘Ik voel dus ik ben’. Deze lezingen liggen op het snijvlak van maatschappij, religie en cultuur. De
theologen Anton ten Klooster en Ellen Van Stichel gaan die avond met elkaar en met het publiek in gesprek over
het onderwerp ‘Vreugde en Geluk’. Gelukkig word je van…? Vul maar in. De mensheid denkt er al duizenden jaren
over na, het roept vele vragen op. Want: wat is het goede leven? Is het een bestaan waarin alles lukt? Maar wat is
dan dat ‘alles’? Welke stemmen doen ertoe als je hierover wilt nadenken? En wat zou je moeten doen om
gelukkig en goed te leven, juist nu? De Driehoek, Willemsplantsoen 1c.
Café Damiano, maandag 25 februari, 19:30 – Nieuwgracht 61 (ingang werfkelder)
Café Damiano is een nieuw initiatief van de samenwerkende parochies en de Gerardus Majella. Deze eerste editie
staat in het teken van de toekomst van de kerk. Op deze avond zullen pastoor Hans Boogers, priester Anton ten
Klooster en pater Ignatius -Maria te gast zijn om na te denken over de vraag: Hoe zien jonge katholieken de
toekomst van de kerk in Utrecht? Achteraf is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje
elkaar beter te leren kennen. Café Damiano is voor iedereen van 18 t/m 39 jaar. Meer informatie binnenkort op
de website!
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Dag van het Gregoriaans, engelen en duivels, zaterdag 9 maart – 10.00 uur, Pieterskerk
Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert voor de tweede keer de ‘Dag van het Gregoriaans’ met drie
workshops, een lezing door Dr. Leo Lousberg over zijn proefschrift: ‘Microtonen volgens Augustinus: neumen,
semiotiek en retoriek in Romeins-Frankische liturgische gezangen’ en het zingen van de Vespers. Je krijgt
achtergrondinformatie over het ontstaan van het Gregoriaans, plaats en functie in het kerkelijk ritueel en
betekenis voor de westerse cultuur. Je zingt op je eigen niveau. Er kan gekozen worden uit drie workshops. Je
neemt deel aan de Vespers ter afsluiting van de dag. De vespergezangen worden in de loop van de dag
ingestudeerd, gedifferentieerd naar niveau. Aan de Dag van het Gregoriaans kunnen maximaal 100 personen
deelnemen. Aanmelden vóór 1 maart via www.gregoriaans-platform.nl. Kosten € 45,- exclusief lunch. Een lunch
(2 broodjes en een kop soep) kan bij aanmelding besteld worden voor € 7,50. Pieterskerk, Pieterskerkhof 3.
Vormelingendag, zondag 31 maart – 10.30 uur, Amersfoort
Ben je inmiddels al gevormd? Of gaat dat nog gebeuren? Gevormd of nog niet… je bent van harte welkom op de
Vormelingendag die de vicariaten Arnhem en Utrecht organiseren op zondag 31 maart in Amersfoort. De dag
begint met een Eucharistieviering, aansluitend is er een vossenjacht met daarmee de kans om met enkele heiligen
kennis te maken en met vormelingen uit diverse parochies. Aanmelden graag vóór 1 maart. Je kunt je persoonlijk
of als groep aanmelden door je voor- en achternaam én de naam van jouw parochie te mailen naar:
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Wees zorgvuldig want het is belangrijk dat jouw gegevens goed en volledig
doorgegeven worden. Deelname aan deze dag is gratis. Voor meer informatie over de Vormelingendag kun je
contact opnemen met Paulus Tilma, tel.: 06 14181236, e-mail: paulus@tilma.org.
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