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Rectificaties: In het novembernummer van Tussentijds stonden de volgende tijden verkeerd vermeld: 
Aloysiuskerk: Martinusdag wordt gevierd op 11 november om 10.30 uur en niet om 9.30 uur. 
Pauluskerk: De woord en communieviering van 18 november is om 10.30 uur en niet om 10.00 uur. 
Jacobusgemeenschap: De woord en gebed viering op 25 november is om 12.15 uur en niet om 10.00 uur. 

 
De Mantel van Sint Maarten, vrijdag 9 november – vanaf 16:00, Domkerk Utrecht 
Dit jaar staat dit evenement geheel in het teken van kinderen in armoede. Er zijn in de stad Utrecht te veel kinderen 
die op welke manier dan ook te maken hebben met armoede. Er zijn gelukkig veel stadsgenoten, initiatieven en 
organisaties die een positieve bijdrage willen leveren. Tijdens het evenement staat ontmoeting centraal. De 
verschillende initiatieven, fondsen en ervaringsdeskundigen zijn aanwezig op een infomarkt om met elkaar te 
ervaringen delen en u te informeren. Er zal een inhoudelijk programma zijn waarbij onder andere de 
Kinderombudsman Magrite Kalverboer haar medewerking zal verlenen en in de vorm van een speeddate sessie 
wordt nog meer ervaring uitgewisseld. Doel van dit evenement is om alle professionals, vrijwilligers en andere 
betrokkenen van elkaar op de hoogte te brengen. Iedereen is van harte welkom! De toegang is gratis en aanmelden 
is niet nodig. Meer informatie: www.mantelvansintmaarten.nl. 
 
Première Martinus Cantate, zaterdag 10 november – 20.30 uur, Domkerk 
De organist van de kathedraal Wouter van Belle schreef een bijzondere Martinus Cantate voor het feest van Sint 
Maarten. Uitvoering is op zaterdagavond 10 november in de Domkerk door het Toonkunstkoor Utrecht. Kaarten 
kunnen besteld worden via: https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/concert-toonkunstkoor-utrecht. Kosten: 
€ 20,-/ € 10,- U-pas, jongeren en studenten. Over deze compositie is een interview gemaakt met Wouter van Belle, 
dat u hier kunt zien: https://www.youtube.com/watch?v=Ym_tahNDLOg&feature=youtu.be. 
 
Pluim van Sint Maarten voor Catching Cultures Orchestra 
Op Martinusdag in de Aloysiuskerk, 11 november, wordt voor de tweede maal de Pluim van Sint Maarten uitgereikt. 
Dit jaar ontvangt het ‘Catching Cultures Orchestra’ de Pluim. In Tussentijds leest u meer daarover. De Pluim wordt 
uitgereikt aan personen of organisaties die in culturele uitingen verbondenheid van mensen in de geest van Sint 
Maarten gestalte geven. De Pluim is mede ingesteld om de herinnering aan Chris van Deventer levend te houden. 
 
Martinusdag, zondag 11 november – 10.30 uur, Aloysiuskerk 
Vier de Sint Martinusdag mee op zondag 11 november in de Aloysiuskerk. De geloofsgemeenschappen van de 
Martinusparochie komen samen in de eucharistieviering waarin het Pastoraal team voorgaat. De Martinusparochie 
nodigt de geloofsgemeenschappen van de Samenwerkende parochies en eenieder die mee wil vieren uit op deze 
Martinusdag. Zangers uit de verschillende kerken ondersteunen de viering in het Instapkoor olv Sebastian Holz. De 
dienst zal worden besloten met het Sint Maarten Kinderzangspel, waarvoor het kinderkoor van de Pauluskerk 
samen met de kinderen die in de kerk zijn het beste beentje voorzet. Voor de kinderen is er, rond het spel, een 
eigen kinderwoorddienst. Aansluitend wordt voor de Pluim van Sint Maarten uitgereikt. Koffie en thee na de viering 
met koek en krentenbollen zullen de ontmoeting en gezelligheid ondersteunen. Voor de daklozen opvang van het 
Catharijnehuis wordt kleding ingezameld – vooral winterjassen, shawls, dassen, handschoenen en schoeisel zijn 
gewenst. Ook kunt u voor de voedselbank houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen meebrengen om te delen 
met de mensen in onze stad die het moeilijk hebben. 
 
Kindernevendienst, zondag 11 november – 10.30 uur, St. Catharinakathedraal 
Op zondag 11 november is het weer de tweede zondag van de maand en dus is er weer kindernevendienst vanuit 
de St. Augustinuskerk in de St. Catharinakathedraal. Deze zal dit keer in het teken staan van Sint Maarten. Een deel 
van de kindernevendienst zullen we samen doen met de jongste kinderen van de koorschool, die deze 
zondagochtend de mis opluisteren. We verzamelen voor aanvang van de mis om 10.30 uur in de voorste 
kerkbanken. Alle kinderen zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen! 

mailto:h.boogers@katholiekutrecht.nl
mailto:k.smits@katholiekutrecht.nl
mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl
http://www.mantelvansintmaarten.nl/
https://shop.ikbenaanwezig.nl/tickets/event/concert-toonkunstkoor-utrecht
https://www.youtube.com/watch?v=Ym_tahNDLOg&feature=youtu.be


Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht 

Centraal Secretariaat  
Adr. van Ostadelaan 4, 3583  AJ UTRECHT  
T 030 –254 61 47 
E communicatie@katholiekutrecht.nl  
W www.katholiekutrecht.nl 

 

Nieuwsbrief: 18-44 
Week: 10 – 18 november 2018 

Jaargang: 02 

 

 

Pastoresteam:  H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729; 
G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072 

 

Oecumenische vesper, zondag 11 november – 19.00 uur, Domkerk 
Zoals ieder jaar wordt in de eeuwenoude Martinusdom de oecumenische Martinusvesper gevierd op de naamdag 
van de Utrechtse stadspatroon. De Utrechtse Stedelijke Raad van kerken nodigt uit. Het Citypastoraat Domkerk, de 
Oud-katholieke parochie en de RK. Martinusparochie verzorgen de viering. De Domcantorij verleent muzikale 
medewerking. Na de vesper een glaasje Martinuslikeur. 
 
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 16 november – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
Het Sant’Egidio avondgebed, op vrijdag 16 november om 19.30 uur, in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek 
Waterstraat/Oudegracht, is weer open voor iedereen die mee wil bidden. Na het gebed is er gelegenheid elkaar te 
ontmoeten bij koffie en thee. 
 
Festival Mystieke Vrouwen, vanaf 16 november, Utrecht 
In de stad Utrecht staan veel kerken die, naast hun religieuze functie, ook onderdak bieden aan toeristische en 
culturele activiteiten. Tussen 16 en 25 november vindt in een aantal van deze Utrechtse kerken het Festival 
Mystieke Vrouwen plaats. Utrecht heeft haar eigen Mystieke Vrouwen. De bekendste is Suster Bertken. Zij besloot 
zich af te zonderen als kluizenares. In 1457 liet zij zich liet insluiten in de Buurkerk en leefde er meer dan een halve 
eeuw, tot aan haar dood. Suster Bertken is bekend dankzij haar geschriften. Ze is zelfs de eerste Nederlandse vrouw 
van wie werk in druk verscheen. Alyt Ponciaens is minder bekend. Omstreeks 1450 liet zij zich inmetselen in de 
Jacobikerk en leefde daar tot haar dood. De kluis waar zij verbleef is nog steeds te zien. Alle informatie over het 
festival is te vinden op de website www.mystiekevrouwen.nl. 
 
Kinderadventkoor Jacobusgemeenschap, vanaf vrijdag 16 november – 15.00 uur, Oranjekapel 

De Jacobusgemeenschap is op zoek naar kinderen vanaf groep 3 die dit jaar mee willen zingen tijdens de 
viering van 2 december, eerste zondag van Advent om 12.15 uur. We oefenen iedere vrijdag vanaf 16 

november tot en met 21 december vanaf 15:00 uur in de Oranjekapel (Amsterdamsestraatweg 441A). We 

werken aan het thema “Moeder en kind”. Voor wie het leuk vindt gaan we in december ook door met onze 
Kinderkerstkoor voor de kerst-gezinsviering op maandag 24 december 2018 om 18:00 uur. Deelname is gratis. 
Meld je aan bij Melde van Dijk: meldevandijk@gmail.com. 
 
Gregoriaans Koor Utrecht viert 50 jaar jubileum, zondag 18 november – 15.30 uur, Catharinakathedraal 
Het Gregoriaans Koor Utrecht bestaat 50 jaar. In dat kader geeft het koor een lustrumconcert op zondag 18 
november om 15.30 in de kathedraal, Lange Nieuwstraat 36. Op het programma staan gregoriaanse gezangen, 
Psalm 62 voor koor en orgel van Calliope Tsoupaki, en de première van een Magnificat & Nunc dimittis voor koor 
en orgel van Geerten Liefting. Toegang vrij, collecte na afloop. Zie ook www.gregoriaanskoorutrecht.nl. 
 
Iconenwijding, zondag 18 november – 10.30 uur, Johannes-Bernarduskerk 
Een icoon is een prachtig hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij een icoon komt men op een bijzondere manier 
in contact met de afgebeelde Heilige, of met Christus zelf. Mensen kopen vaak een icoon tijdens bijv. een vakantie 
in het buitenland. Er zijn ook steeds meer icoonschilders in ons eigen land. Als u zo'n icoon bezit kunt u hem laten 
wijden. In onze Utrechtse Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja worden op één zondag in het jaar iconen met 
een extra gebed en zegening gewijd. We beginnen op 18 november a.s. de liturgie om 10.30 uur met de wijding van 
iconen. Ieder die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 15 minuten voor de aanvang 
van de viering deze aan de acoliet te geven. Na de Goddelijke liturgie reikt de priester de iconen weer aan de 
eigenaren uit, die ze met een kus in ontvangst nemen.  
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Expositie ‘Relieken’ parochiebezoek Catharijneconvent, donderdag 22 november – 10.30 uur 
Op het ogenblik is in het museum Catharijneconvent de tentoonstelling ‘Relieken’ te zien. De tentoonstelling toont 
vaak al eeuwenoude relieken uit diverse religieuze tradities en onderzoekt wat de kracht ervan is voor mensen. 
Waarom reizen mensen duizenden kilometers om een heilig voorwerp te bezoeken en eer te bewijzen? Waarom 
worden ze generatie op generatie gekoesterd? De Samenwerkende parochies organiseren een parochiebezoek met 
rondleiding aan de tentoonstelling ‘Relieken’ op donderdagmorgen 22 november 10.30 uur. Aansluitend aan de 
rondleiding is verder bezoek aan Catharijne Convent mogelijk. Deelname maximaal 15, minimaal 10 personen. 
Kosten: € 6 p.p., inclusief koffie/thee (vanaf 10.00 uur). Opgave is vereist: secretariaat@katholiekutrecht.nl of 
030-2546147, uiterlijk 13 november 12.00 uur. 
 
Viering en jubileum Paul Houdijk, zaterdag 24 november – 18.30 uur, Catharinakerk 
Op zaterdag 24 november wordt het 40-jarig jubileum van de organist Paul Houdijk gevierd tijdens de viering om 
18.30 uur in de Catharinakerk, Lange Nieuwstraat 36. Na afloop geeft Houdijk een concertje waarna in het 
Bonifatiushuis een receptie zal worden gehouden waar ieder de jubilaris persoonlijk kan feliciteren. 
 
Requiems vroeger en nu met Frank de Munnik, zondag 25 november – 15.00 uur, Dominicuskerk 
In het licht van de uitvoering van het Requiem van Schumann op zondag 2 december in onze Dominicuskerk, zal 
Frank de Munnik, docent cultuurhistorie aan de HKU Utrechts Conservatorium en muzieksamensteller voor NPO 
Radio 4 van o.a. Tussen Hemel en Aarde op zondagochtend, een voordracht houden met voorbeelden van Requiems 
vroeger en nu. Aansluitend is er gelegenheid om deel te nemen aan de Zondagavondzang om 17.30 uur. 
 
Werkconferentie Leven en leren, woensdag 28 november – 19.30 uur Nicolaas-Monicakerk 
Het pastoraal team van de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht nodigt de mensen in de 
geloofsgemeenschappen die actief op het terrein van de catechese, vorming en verdieping uit voor een 
werkconferentie ‘Leven en leren’. Hiermee neemt het team de uitvoering ter hand van een van de werksporen die 
het had uitgezet in de pastorale visie ‘Blijf bij ons, Heer’ van afgelopen voorjaar. De werkconferentie wordt 
gehouden in de Nicolaas-Monicakerk, Boerhaaveplein 199, op woensdag 28 november 19.30 – 21.30 uur. De 
werkgroepen en contactpersonen die bekend zijn hebben een uitnodiging ontvangen. Deelname staat vrij voor 
ieder die op dit gebied wil meedenken en doen. Graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl. 
 
Doe mee met Lichtjestocht Utrecht Oost 
De Lichtjestocht Utrecht Oost is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor het uitvoeren van de 5e Lichtjestocht in 
Oost (en iedereen in de stad) op vrijdagavond 14 december 2018. De werkzaamheden bestaan uit op- en afbouw 
van parcours en plekken, begeleiding van de bezoekers, en het (mee)spelen in scenes. Voor ieder die mee wil doen 
is iets te vinden dat past. Info- en opstart-bijeenkomst op donderdag 22 november 18.00 – 21.00 uur, A.v. 
Ostadelaan 4. Van harte welkom. Doe mee en meld je aan met een mail: g.martens@katholiekutrecht.nl. 
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