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Vieringenschema 
In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de 
doordeweekse vieringen) vermeld. Het zou dubbel werk zijn om het vieringenschema zoals u dat 
gewend was aan te treffen in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel, apart te vermelden. Wel 
zullen we afwijkende vieringen vermelden. Het is even wennen, maar wij gaan ervan uit dat u 
hiervoor begrip heeft.  

De volgende opmerkingen voegen wij hierbij toe: 

Jacobusparochie - Er wordt niet vermeld, dat de vieringen in februari op zaterdag  
 plaats vinden (alleen op de tweede zondag van elke maand is er nog 
 steeds een eucharistieviering bij de zusters van het Cenakel) Dit moet 
  wel verwarring wekken, omdat het bij andere geloofsgemeenschappen 
 wèl is vermeld als een viering op zaterdag plaatsvindt. 
-  Nergens is te vinden, dat er met ingang van februari niet meer in de 
 Bethelkerk, maar in de Oranjekapel gevierd gaat worden. (Ook hier weer 
 met uitzondering van de tweede zondag.) 
-  De viering van zaterdag 3 februari is geen woord- en gebedsviering, maar 
 een Taizéviering; 
-  De viering van zaterdag 17 februari is geen woord- en gebedsviering, 
 maar een viering van gebed en ontmoeting (een soort ochtendgebed). 
 

Rafaelparochie Dinsdagmorgen 09.00 uur: eucharistieviering 

Donderdag 18 jan. 08.45 uur: gebed voor RK Utrecht Rafael met om 
09.00 uur Eucharistieviering 

 

Kerkleraar Augustinus: wat zegt hij over......? 
Het komend jaar willen we ons in de kleine vieringen laten inspireren door Augustinus. Augustinus 
was bisschop in de eerste eeuwen van het christendom. In zijn vele preken en geschriften probeert 
hij antwoord te geven op vragen die leven in zijn tijd. Vragen die ook nu vaak nog verrassend actueel 
zijn. De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van 
de gregoriaanse vrouwen schola, iedere tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk. U bent van 
harte welkom in deze kleine viering. De eerstkomende viering is op vrijdag 12 januari om 16.00 uur 
in de Josephkerk aan de Draaiweg. De andere vieringen dit jaar zijn op: 9 februari; 9 maart; 13 april; 
11 mei; 8 juni; 13 juli; 10 augustus; 14 september; 12 oktober;9 november;14 december. Meer info: 
www.josephkerk-utrecht.nl 

 

Op dinsdag 16 januari is er weer Maal met een Verhaal in de Wijkplaats. Er wordt dit keer Surinaams 
gekookt. Het beloofd een bijzondere en smakelijke avond te worden. Eten jullie mee? 
Zoals altijd: om 5 uur is de zaal open, de maaltijd begint om 6 uur, de kosten zijn € 8,00 ( € 6,00 voor 
deelnemers met een U-pas) Drankjes zijn 0,50 en 1,00. 
Aanmelden kan t/m zondag 14 januari via de mail (p.ten.hoeve@protestant-utrecht.nl) of telefonisch 
030-2933554 / 06-47619597 
 

http://www.katholiekutrecht.nl/
mailto:secretariaat@katholiekutrecht.nl
http://www.josephkerk-utrecht.nl/
mailto:p.ten.hoeve@protestant-utrecht.nl
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Dag Kitty ! 
 

Zondag 7 januari puilde de Nicolaas-Monicakerk bijna uit 
haar voegen. Van heinde en ver kwamen vrienden, collega’s en familieleden (haar eigen broer en 
zusters maar ook enkele kloosterzusters, o.a. zuster Eef) om de driekoningen-mis mee te vieren 
waarbij afscheid genomen werd van zr. Kitty Andree. Negentien jaar was Kitty één van de dragende 
krachten van de parochie in de wijk Ondiep/Pijlsweerd, maar nu is de tijd aangebroken dat Kitty 
teruggaat naar haar kloosterorde van de Zusters onder de Bogen in Maastricht. 
Bij een afscheid hoort ook een cadeau, maar Kitty was daar heel duidelijk in. Zij vroeg haar gasten geen 
geld uit te geven aan een cadeau voor haarzelf, maar geld te deponeren in een doosje achter in de 
kerk voor een waterproject in Ndala, Tanzania.  Haar hart ligt namelijk nog steeds bij het ziekenhuis in 
Tanzania waar zij vele jaren heeft gewerkt. Water is daar een groot probleem, zeker nu de stad steeds 
groter wordt en er steeds meer inwoners komen die behoefte hebben aan water. Alle genodigden 
gaven hier uiteraard ruimhartig gehoor aan. 
Toch wilden haar vrienden van de Nic-Mon haar een persoonlijk aandenken meegeven. Al weken werd 
er stiekem met knotjes wol en breipennen nummer 5 heen en weer gelopen en snel verstopt als Kitty 
in aantocht was. Er werd namelijk gebreid aan een sprei bestaande uit heel veel lapjes, aan elkaar 
gezet door … Er waren zoveel lapjes dat er zelfs nog voldoende was voor een bijpassend kussen. 
Kitty werd door velen toegesproken onder het genot van een drankje, hapjes en broodjes, er werd 
zelfs een lied gezongen op melodie Midden in de winternacht (nr. 497 uit de bundel) met aangepaste 
tekst.  
Al met al een warm afscheid waar Kitty nog lang van zal genieten. 
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Eerste communie voorbereiding in Dominicuskerk 

Al een aantal kinderen is bij ons aangemeld voor de voorbereiding van hun eerste heilige communie 

in 2018. In januari start het project met een ouderavond, waarna de kinderen vele vrijdagmiddagen 

na school bij elkaar komen. Opgave voor de 1e communie 2018 kan nog naar 

secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl  

 
Tussentijds Magazine Januari 2018 verkrijgbaar 
Het januari/februari-nummer van Tussentijds Magazine is uit. Dit blad van de drie gezamenlijke 
parochies in Utrecht (Salvator, Ludgerus en Martinus). Bij velen van u is het blad al in de brievenbus 
gegleden en bij de meeste kerken ligt het blad ook achterin de kerk. Neem er een mee voor jezelf en 
misschien ook voor een van de medeparochianen bij jou in de buurt.  
 
Zondag 21 januari Oecumenische viering in de Antoniuskerk 
In de week van gebed voor de eenheid van de kerken wordt elk jaar een oecumenische viering 
gehouden, dit keer in de Antoniuskerk. Het thema wordt: ‘RECHT DOOR ZEE’, een thema, dat 
aangereikt werd door de Raad van Kerken. Het verhaal van de uittocht (Exodus 14, 15-31) staat in 
deze viering centraal. De Dominicuskerk is die zondag gesloten.  
 
 

Zaterdag 20 januari, 20.00 uur en Zondag 21 januari, 15.00 uur 
Concert van orkest Notabene 
Onder de titel ‘Vorstelijk’ geeft het orkest Notabene onder leiding van Casper Zelissen maar liefst twee 
concerten in de Dominicuskerk. Het orkest speelt stukken uit verschillende perioden en stijlen die 
allemaal gelinked zijn aan dit thema. Op het programma staan onder andere Michael Jackson, Henry 
Purcell, Edvard Grieg, Domenico Cimarosa en Eden Ahbez. Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat. 
Kaartjes bij de kerk: volw. € 9,–, kinderen tot 12 jaar €4,50  Reserveren: info@orkestnotabene.nl 
 
 

Zondag 28 januari 17.30 uur:  
Zondagavondzang met eucharistie bij Feest Thomas van Aquino  

Tijdens deze vespers in de Dominicuskerk worden composities 
gezongen van de Franse dominicaan André Gouzes, met Nederlandse 
teksten van dominicaan Henk Jongerius. Dit keer zal pater Jozef Essing 
erin voorgaan. Het kernkoor Schola Dominicana zingt om 16.00 uur in 
en wie mee wil zingen, is welkom om aan te sluiten. Na afloop is er een 
gezamenlijke broodmaaltijd.  
 

 

Agenda/activiteiten 

Datum Tijd Activiteit Locatie 

di. 16 jan. 15.30 Kinderclub Rafaelkerk 

Do. 18 jan. 19.30 Dominicus Bijbelleerhuis o.l.v. Henk Jongerius o.p. in refter 
 

Dominicus 

Za. 21 jan. 20.00  Concert orkest Notabene Dominicus 

Zo. 21 jan.  15.00 Concert orkest Notabene Dominicus 
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