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Pastoor Hans Boogers maakt kennis met geloofsgemeenschappen 
Het is een wens van onze nieuwe pastoor Hans Boogers kennis te maken met de geloofsgemeenschappen in de 
samenwerkende parochies. De komende tijd zullen kennismakingsbijeenkomsten worden belegd waarop Pastoor 
Boogers zich voor zal stellen en ook leden van de geloofsgemeenschap kenbaar kunnen maken wat hen 
bezighoudt. Ook de andere leden van het pastoraal team zullen wanneer mogelijk aansluiten bij deze gesprekken. 
Geloofsgemeenschappen kunnen bij het centraal secretariaat een voorkeur moment aangeven voor deze 
bezoeken. De komende week staat er een bijeenkomst gepland op 18 juli voor de geloofsgemeenschap Johannes-
Bernardus, Oranje Nassaulaan 2. Pastoor Boogers zal daar tot ongeveer 13.00 uur aanwezig zijn. 
 
Student uit de Eliaparochie (Boekarest) zoekt per september tijdelijk kamer in Utrecht 
Sinds jaren onderhouden de gemeenschappen van de Antonius- en Dominicuskerk in Utrecht contact met twee 
orthodoxe parochies in Boekarest (Roemenië). Via de priester van een van deze parochies kreeg oud-pastoraal 
werker Gerrit Jan Westerveld de vraag of mensen van de Utrechtse katholieke gemeenschap een jongen uit zijn 
parochie kunnen helpen bij het vinden van woonruimte, als springplank naar een kamer in de reguliere 
studentenhuisvesting. Deze jongen wil in september beginnen en hij beheerst volgens zijn Europese getuigschrift 
de Engelse taal op B-2 niveau. Voor meer informatie: Gerrit Jan Westerveld, gj.westerveld@tiscali.nl of bij het 
secretariaat van de Dominicuskerk: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. 
 
Seniorencafé, vrijdag 27 juli – 15.00 uur, Brasserie Zunte (lange Smeestraat 40) 
Het Bartholomeus Gasthuis organiseert elke laatste vrijdag van de maand het Seniorencafé. Er is een afwisselend 
programma met lezingen, livemuziek en mogelijkheid voor ontmoeting. Op 27 juli komt Chansonnier Guido van 
de Meent. Guido gaat voor u de middag vullen met door hem uitgekozen chansons. Waan uzelf op een zonnig 
terrasje in Frankrijk en kom genieten van deze heerlijke muziek onder het genot van een hapje en een drankje. 
Voor meer informatie kunt u mailen naar: teamwelzijn@bartholomeusgasthuis.nl of bellen naar: 030-23 10 254. 
 
Maandelijkse workshop voor alle geloofsgemeenschappen vanaf eind augustus 
Vanaf eind augustus bieden wij, het communicatieteam van Katholiek Utrecht, een maandelijkse workshop voor 
alle geïnteresseerden en website beheerders. In anderhalf uur willen we parochianen helpen met het plaatsen 
van hun artikelen en informatie over hun parochies op de website van Katholiek Utrecht. De eerste workshop 
vindt plaats op maandag 27 augustus vanaf 19.30 uur, Adriaen van Ostadelaan 4, Utrecht. 
 
Preekwedstrijd voor amateurs in jarige Pauluskerk, uiterlijk dinsdag 4 september 
In september viert de Utrechtse Pauluskerk haar 85-jarig bestaan met o.a. een preekwedstrijd voor amateurs, de 
Preek van de Leek. Iedereen die geen priester, pastor, predikant of anderszins professioneel voorganger is kan 
zich inschrijven voor de wedstrijd: preekleek@gmail.com. Wie zich aanmeldt ontvangt de spelregels en ook een 
korte Bijbeltekst als uitgangspunt voor de te houden preek. Op basis hiervan maakt de preker een preekopzet van 
hoogstens 1000 woorden die uiterlijk 4 september bij de jury binnen moet zijn. Op woensdagavond 26 september 
brengen de deelnemers hun preek live in de Pauluskerk voor het voetlicht. Er zijn twee prijzen: die van de jury en 
een publieksprijs. Elke deelnemer krijgt een juryrapportage met aanwijzingen waar men nog kan verbeteren.  
 
Rozenkransgebed voor de vrede, zaterdag 8 september – 8:00 uur, Klooster Cenakel (Zuilen) 
De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de 
rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in een van de bisdommen tijdens 
een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. Het Aartsbisdom Utrecht is op 8 september de plek waar de 
rozenkrans wordt gebeden. De R.K.K. viert op deze dag het feest van Maria Geboorte. Kardinaal Eijk zal dan om 
8.00 uur ‘s ochtends de Eucharistie vieren bij de Dienaressen van de Heilige Geest van de Altijddurende 
Aanbidding in het klooster Cenakel te Utrecht (St.-Willibrordusstraat 34). Aansluitend bidt hij samen met de 
zusters de rozenkrans voor de vrede. 
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Binnenstad: Kerken kijken tot 9 september 
Inmiddels is in de binnenstad van Utrecht het jaarlijkse kerken kijken weer van start gegaan. Katholiek Utrecht is 
daarbij alleen door de Catharinakathedraal vertegenwoordigd. Gratis toegang tot al deze historische gebouwen 
op de tijden die van ieder gebouw op de website www.kerkenkijken.nl worden aangegeven. Nieuw dit jaar is het 
onderdeel Kerken Luisteren: bijna wekelijks een gratis concert in het prachtige decor van één van de Utrechtse 
binnenstadskerken. 
 
Willibrordprocessie, zondag 9 september – 15:45 uur, Utrecht 
Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze 
processie. Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de H. Willibrord op het 
Janskerkhof. Om 15.50 uur volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om 16.00 uur de processie begint. Bij 
het passeren van de processie zullen de klokken van de protestantse Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route 
via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende 
vesperviering is. Na afloop zijn alle processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren 
af te sluiten in het Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal). 
 
Tweede editie Kerkproeverij/Back to Church, 15 en 16 september, landelijk 
De Bisschoppenconferentie doet een beroep op de parochies om mee te doen, om als kerkgangers samen deze 
actie tot een succes te maken. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn die graag (opnieuw) 
eens naar de kerk zouden willen gaan, maar daarbij een te hoge drempel ervaren. Om mensen over die hoge 
drempel te helpen, blijkt een persoonlijke uitnodiging – van familie, vrienden, buren, collega’s – het verschil te 
maken. Dat vraagt echter van de kerkgangers om hun schroom te overwinnen en op de mensen om hen heen af 
te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?” Meer informatie: www.rkkerk.nl, www.raadvankerken.nl en 
www.kerkproeverij.nl. Via deze laatste site kunnen parochies zich als deelnemer aanmelden. Parochies die 
meedoen, kunnen via contact@katholiekleven.nl kosteloos een brochure aanvragen over het kerkgebouw om uit 
te delen in de viering van Kerkproeverij/Back to Church. De brochure laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht 
en wat de betekenis daarvan is. 
 
Symposium: In vrede samenleven, kan dat? Zaterdag 22 september –13.30 uur, Janskerk in Utrecht  
In september 2018 brengt de Syrisch-katholieke priester Jacques Mourad op uitnodiging van de Utrechtse 
Stedelijke Raad van Kerken een bezoek aan Nederland. In Syrië en Irak zet Jacques Mourad zich in voor vrede en 
interreligieuze dialoog. Dit symposium probeert de verbinding te leggen tussen interreligieuze dialoog in het 
Midden-Oosten en in Europa. Mourad werd in 2015 gevangengenomen door ISIS. Moslimvrienden bevrijdden 
hem. Sindsdien pleit hij hartstochtelijk voor samen werken aan vrede, door samen te leve. Het symposium vindt 
plaats in het kader van Vredesweek 2018 en het weekend “Walk of Peace” in Nederland op 22 september van 
13.30 tot 17.00 uur. U kunt zich opgeven voor deze dag via: secretariaat@oecumene.nl. Een vrijwillige bijdrage 
voor de bestrijding van de kosten is welkom op rekening NL97 INGB 0000 8019 19 ten name van Katholieke 
Vereniging voor Oecumene o.v.v. In vrede samenleven. Tijdens het symposium wordt een collecte gehouden voor 
het werk van p. Jacques Mourad in Irak. Voor meer informatie: www.oecumene.nl. 
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