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Decreet Onttrekken aan de eredienst Antonius van Paduakerk gepubliceerd 
De Aartsbisschop heeft het decreet afgegeven tot de onttrekking aan de goddelijke eredienst van de R.-
K. St. Antonius van Paduakerk te Utrecht. Op zaterdagavond 29 september is de eucharistieviering in de 
Antoniuskerk om 19.00 uur waarin aan de onttrekking aan de eredienst gevolg gegeven zal worden 
volgens de geëigende rituelen. 
Het volledige decreet is te lezen op de website van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht 
(www.katholiekutrecht.nl).Reactie op het decreet: per E-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl 

 
Buurtpastoraat Utrecht viert 25 jaar, vrijdag 7 september – 15.00 uur, Johannescentrum 
Met een viering en feestelijke bijeenkomst staat het Buurtpastoraat Utrecht stil bij het 25-jarig bestaan 
van dit werk. Met Titus Schlatmann en Monique de Bree werd door het dekenaat Utrecht in Rivierenwijk 
en Daalsedijkbuurt dit werk gestart dat mede aan de wieg gestaan heeft van de presentietheorie. Dit 
pastoraat krijgt nu vorm in een zelfstandige stichting in verbinding met de kerkelijke gemeenschappen in 
de stad. Wilt u dit jubileum meevieren: van harte welkom in het Johannescentrum, Moezeldreef 400. Voor 
aanmelding: m.kling@buurtpastoraatutrecht.nl 
 
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 7 september – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
Na een lange zomerstop zal het San’Egidio Avondgebed weer aanvangen, op vrijdag 7 september 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. Het eerste gebed in het seizoen zal worden 
voorgegaan door Dirk van der Goten van San’Egidio Antwerpen. Om alvast in de agenda te zetten: in de 
Vredesweek, vrijdag 21 september, bidden we het Gebed voor de Vrede; wij bidden dan voor alle landen 
die in oorlog zijn. Op vrijdag 5 oktober zal hulpbisschop Mgr. T. Hoogenboom deelnemen aan het 
Avondgebed. 
 
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 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. 
 
Kindernevendienst van de St. Augustinuskerk, zondag 9 september – 10.30 uur, Kathedraal 
Vanaf september gaat de kindernevendienst van de St. Augustinuskerk weer van start. Omdat de kerk 
wegens restauratie nog steeds dicht is, zijn de kindernevendiensten in de kathedraal. Elke tweede 
zondag van de maand om half elf. De data voor de komende maanden zijn: 9 september, 14 oktober, 11 
november, 9 december, 13 januari, 10 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni en 14 juli. Bij een 
kindernevendienst staan de kinderen stil bij het evangelie van die zondag aan de hand van een 
kindvriendelijke Bijbeltekst met een knutselopdracht. Aan het einde van de mis gaat de pastoor met de 
kinderen in gesprek en vertellen ze/laten ze zien wat ze hebben gedaan. Kom ook een keer naar de 
kindernevendienst! Hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

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 een van de Utrechtse binnenstad kerken. 
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Titus Schlatmann neemt afscheid van Rivierenwijk, dinsdag 11 september – 17.00 uur, Nieuwe Jutter 
Na een betrokkenheid van ruim 25-jaar neemt buurtpastor Titus Schlatmann afscheid van Rivierenwijk. 
Hij gaat meer tijd steken in het coachen van collega’s en andere werkers. Bij zijn afscheid wordt stilgestaan 
op dinsdag 11 september 17.00 – 20-30 uur in de Nieuwe Jutter, Amerhof 66. 
 
Serie Retraitedagen in de Dominicus 
In het seizoen 2018-2019 organiseert de Dominicus vier retraitedagen (10.00-16.00 uur) waarop ruimte 
is voor meditatie, naar buiten gaan, bezinningsopdrachten en stilte. Het programma heeft een min of 
meer vaste opbouw, de concrete invulling sluit aan bij de tijd van het jaar. De serie start op 19 
september. De begeleiding is in handen van Marian Geurtsen. De hele cyclus kost €240,– (incl. lunch) en 
een losse dag €75,– (incl. lunch). Er is een introductieprijs van € 50,- , inclusief lunch. Aanmelden liefst zo 
gauw mogelijk, in ieder geval uiterlijk 10 september a.s. Het aantal deelnemers is maximaal 15 
personen. Als de kosten een probleem zijn, kunt u contact opnemen met de Dominicus. Informatie en 
opgave vóór 10 september: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. 
 
Tijd voor Diversiteit! Taal Doet Meer College, donderdag 20 september – 17:30 uur, Johannescentrum 
Joris Luyendijk verzorgt dan een kort college over diversiteit en gelijke kansen. Enkele Utrechtse 
deskundigen op het gebied van inclusie zullen vervolgens kort reageren op zijn betoog, gevolgd door een 
gesprek met de zaal. We verkennen met elkaar wat er nodig is voor een inclusieve samenleving, waarin 
niet je afkomst je kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt bepaalt. Tevoren is een gezamenlijke 
maaltijd gepland. En natuurlijk is er volop gelegenheid onderling van gedachten te wisselen. De 
bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers, cursisten en donateurs van Taal Doet Meer. Voor overige 
genodigden kost € 15. Aanmelden kan via info@taaldoetmeer.nl of 030-2947594. Dit Taal Doet Meer 
College vindt plaats in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, 3561 GD Utrecht. 
 
Folder vredesweek en Walk of Peace 
In de kerken ligt de folder voor u klaar met alle activiteiten in Utrecht in de vredesweek van 15 – 23 
september. Gebedsvieringen, concerten, lezingen en gesprekken: er gebeurt in Utrecht in die week van 
alles om een geest van vrede bij de mensen in Utrecht opnieuw wakker te schudden. De week wordt 
afgesloten met de Walk of Peace Utrecht: een inspirerende en boeiende voettocht door Utrecht van de 
Ulu-moskee naar de Dom, langs vele plekken waar iets van vrede te vinden is. Burgemeester Jan van Zanen 
opent de Walk of Peace, samen met religieuze leiders uit de stad (waaronder onze pastoor Boogers). 
Vredesambassadeur cabaretier Vincent Bijlo werkt mee aan de afsluiting in de Dom. Loop mee - meld aan: 
www.vredesweek.nl/utrecht. 
 
Maandelijkse workshop voor alle geloofsgemeenschappen 
Afgelopen 27 augustus is onze maandelijkse workshop voor alle geïnteresseerden en website beheerders 
gestart. Op 24 september zijn wij weer voor anderhalf uur beschikbaar om u te helpen met het plaatsen 
van artikelen en informatie over uw parochie op de website van Katholiek Utrecht. U bent van harte 
welkom vanaf 19.30 uur aan de Adriaen van Ostadelaan 4. Aanmelding is niet nodig, kom gerust even 
langs. Het is wel handig als u uw eigen laptop of tablet meeneemt (niet noodzakelijk). 
 
Zondagavondzang in het Huis van Dominicus, zondag 30 september – 17.30 uur, Dominicuskerk 
Met composities van de Franse dominicaan André Gouzes, wordt elke laatste zondag van de maand de 
Zondagavondzang gehouden in de Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht Oog in Al. Onder leiding van Leny 
Beemer is de Schola Dominicana gevormd welke steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je 
mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 30 september om 16.00 uur. Je bent van harte 
welkom! Na de viering is er ontmoeting met een drankje en knabbel in de naastgelegen kapel. 
Vervolgdata: zondag 21 oktober (bij uitzondering 3e zondag van de maand!) en zondag 25 november. 
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Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)  
Voor wie geïnteresseerd is geraakt in de Rooms Katholieke Kerk en het verlangen heeft om daarin 
opgenomen te worden. De Salvatorparochie Utrecht biedt een programma om voor te bereiden op het 
sacrament van het Doopsel, of als u reeds gedoopt bent, op het ontvangen van de Eerste Heilige 
Communie en het sacrament van het Vormsel. Pater Martijn Schrama o.s.a. geeft onderricht. Het zijn 
avonden met informatie en vooral vorming. Uw aanwezigheid bij alle avonden is een vereiste. Het 
Geloofsboek Belgische Bisschoppen (isbn 9789020951660) wordt gebruikt. Dit is eenvoudig via internet 
aan te schaffen. De bijeenkomsten zijn op 4 oktober, 8 nov, 6 dec 2018; 10 jan, 14 febr, 14 mrt en 11 april, 
9 mei, 6 juni 2019, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht. Aanvang 20.00 uur. Geen kosten. OPGAVE: 
secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ, Utrecht. 
 

Rectificaties: 
Antoniuskerk: De oecumenische vredesdienst op 16 september vindt plaats in de Wijkplaats, Joh. 
Camphuijsstraat 101, 3531 SE, Utrecht. En de interreligieuze vredesbijeenkomst op 23 september vindt 
plaats in de Ulu moskee, Moskeeplein 89, 3531 BX, Utrecht. Er is op deze zondagen dus géén viering in 
de Antonius. 
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