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ACTUEEL 38 
Week 18 t/m 24 september 8

e
 jrg. 

Contact pastoresteam: 
Pastoor Huitink: pastoorutrecht@gmail.com  
T via centraal secretariaat: 030 – 244 13 19 
Gerrit Jan Westerveld (pastoraal werker): 
gj.westerveld@tiscali.nl  T 030 - 296 30 78 
Koos Smits (priester-assistent): 
p.ksmits@kpnmail.nl T 06 – 1523 2729 

 

 Vieringen in de Sint Ludgerusparochie t/m 24 september 2017 

week 38 tijd viering adres   

di.   19 sept. 09.00 Eucharistie  Lichtenberchdreef 4 RAF 

wo. 20 sept. 09.30 Woord en Gebed Draaiweg 44 *) JOS 

 19.00 Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

do. 21 sept. 08.45 bidden voor RK Utrecht Lichtenberchdreef 4 RAF 

 
09.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF 

vr.   22 sept. 10.00 Wereldwake Palestrinastraat 2 DOM 

 16.00 Vespers Draaiweg 44 JOS 

 18.00 Gregoriaanse Vespers Kanaalstraat 200 ANT 

za.   23 sept. 19.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF  

zo.  24 sept. 10.00  Familieviering Kanaalstraat 200 ANT 

 10.00 geen viering Palestrinastraat 2 DOM 

  10.00 Woord en Gebed Boerhaaveplein 199 NIC-MON 

  11.00 Gebed en Ontmoeting Pr. Bernhardplein 40 JAC 

  11.00 Eucharistie Lichtenberchdreef 4 RAF 

 17.30 Zondagavondzang Palestrinastraat 2 DOM 

*)  De hoofdingang is gesloten, loop langs de  zijkant van de kerk, (=Grave van Solmsstraat) vóór nummer 2,   

 ter hoogte van de parkeermeter, door het hek naar binnen door de groene deur links. 

 

Collecte voor slachtoffers van Sint-Maarten 
Via de media hebben we in de afgelopen week regelmatig informatie gekregen over de verwoestingen door 
natuurgeweld op het eiland Sint-Maarten. De Utrechtse parochies zijn geschokt door de gevolgen van orkaan 
Irma die het leven van de inwoners van het eiland Sint-Maarten helemaal op de kop heeft gezet. Daar is hulp 
nodig. In het weekend van 16-17 september wordt in alle vieringen van de Utrechtse parochies gecollecteerd 
voor de slachtoffers van de orkaanramp op het eiland Sint Maarten.  
 
Josephkoor start repetities voor het Requiem van Fauré 
Het Josephkoor zoekt ervaren zangers die vanaf begin september willen meedoen met ons ambitieuze 
project: het zingen van delen uit het geliefde Requiem van Fauré. We willen enkele delen zingen op 
donderdagavond 2 november tijdens de viering van Allerzielen en later in de maand november tijdens een 
klein concertje. De solopartijen, waaronder het hele mooie ‘Pie Jesu Domine’, zullen door het koor gezongen 
worden.  De repetities zijn op dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Josephkerk aan de Draaiweg in 
Utrecht. Voor opgaaf en verdere informatie zie de website www.josephkerk-utrecht.nl of stuur een mailtje 
aan info@josephkerk-utrecht.nl t.a.v. Marietrees Broeren. 
 
Orgelconcert in Josephkerk - woensdag 20 september, 20.00 uur (Welmersfestival) 
De tachtigste verjaardag van de Utrechtse componist Jan Welmers vormt de aanleiding om een festival te 
organiseren. Naast concerten is er een lezing over het werk van Welmers zowel als scheppend kunstenaar als 
docent en wordt er een nieuwe cd gepresenteerd met orgelwerken van Welmers, uitgevoerd door Jan Hage 
op het Dom-orgel. In het kader van dit festival is er op 20 september in de Josephkerk een concert. Jetty Podt 
(orgel) en  Francine van der Heijden (sopraan) brengen liederen en orgelwerken ten gehore van Franz Liszt, 
Max Reger en Bert Matter. De toegang is gratis, na afloop is er collecte.  
Voor meer informatie: www.welmersfestival.nl.  
 
 

http://www.josephkerk-utrecht.nl/
mailto:info@josephkerk-utrecht.nl
http://www.welmersfestival.nl/


 
1e Heilige Communie – 2018 
De datum voor de eerste Heilige Communie is vastgesteld op zondag 22 april, 10.00 uur in de Rafaelkerk. 
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot westerveld.gj@gmail.com  of ankrinzema@live.nl 

 

Kinderclub Rafaelkerk 
Zondag 10 september jl. had de Rafaelkerk een prachtige ervaring. De liturgie werd deze morgen verzorgd 
door de kinderclub, met gezangen, voorbeden en een lezing. Het was echt Jezus, die de kinderen (en ons 
allemaal) roept. 
 
Open Dag AZC’s – 23 september  
Op zaterdag 23 september houden  de Asielzoekerscentra in Nederland een open dag van 12 tot 16 uur. Het 
AZC in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan (oog in Al) en aan de Einsteindreef (Overvecht) nodigen iedereen uit 
voor een programma met optredens, workshops en rondleidingen. In verband met het gebrek aan 
parkeerruimte rond de centra wordt iedereen verzocht zoveel mogelijk met de fiets te komen. Meer 
informatie: www.azc.nl  

 
Oproep 
Door gebrek aan opvangcapaciteit heeft een jonge vluchteling uit Iran in Utrecht ’s nachts geen slaapplaats 
meer. Wie helpt deze jongen aan onderdak?  Informatie en aanbiedingen bij pastor Gerrit Jan Westerveld, 
tel. 030-2963078 of e-mail: gj.westerveld@tiscali.nl 

 
Mariaboodschap? 
In de Nicolaas-Monicakerk troffen we wel een heel bijzondere interpretatie van Mariaboodschap aan… 
 

 

 
AGENDA ACTIVITEITEN  

uitgebreide agenda: zie www.sintludgerus.nl 

 
Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u zenden naar:  secretariaat@sintludgerus.nl 

Maand: september 2017 

datum tijd Locatie Activiteit 

woensdagen / 
zaterdagen 

14.00-
16.00 

Josephkerk Bezichtiging van de Josephkerk/Pinkstergroep. 
Elke woensdag t/m september 14.00-16.00 uur 

20 sept. 14.30 Rafaëlkerk Kinderclub 

20 sept. 20.00 Josephkerk Orgelconcert (Welmersfestival) 

21 sept. 20.00 Ste-Gertrudiskathedraal Choral Evensong & Pub 

23 sept. 10.00-
12.30 

kapittelzaal, 
Dominicuskerk 

Start collegereeks “geloven in de (post)moderne 
samenleving” 

24 sept. 16.30 Dominicuskerk 
   

Open repetitie Schola Dominicana 

 

mailto:westerveld.gj@gmail.com
mailto:ankrinzema@live.nl
mailto:gj.westerveld@tiscali.nl
http://www.sintludgerus.nl/
mailto:secretariaat@sintludgerus.nl

