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ATTENTIE – Uitstel bijeenkomst 22 januari 
In tegenstelling tot eerder is aangekondigd zal de parochieavond dinsdag 22 januari a.s. in het Bonifatiushuis 
worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Aanleiding zijn de zorgen die door musici en parochianen zijn 
verwoord m.b.t. de aangekondigde maatregelen aangaande betaalde musici vanaf juli 2019. Het bestuur acht het 
haar verantwoordelijkheid nu eerst intern nader overleg te voeren of mogelijk aanpassingen kunnen worden 
voorgesteld. Tevens vraagt de specifieke situatie in de Salvatorparochie meer duidelijkheid aangaande o.a. het 
KKU en de plannen met de Catharinakerk. Er is behoefte aan inhoudelijke antwoorden i.p.v. inventariseren van de 
zorgen. Het bestuur verwacht in de 2e helft van februari meer concrete antwoorden te hebben waarmee een 
bijeenkomst naar verwachting vruchtbaarder zal zijn. Via de gebruikelijke kanalen wordt u over de nieuwe datum 
geïnformeerd. 

 
Bidden zieke kinderen 
Vanuit de Rafaëlgemeenschap komt het verzoek om speciaal te bidden voor 2 ernstig zieke kinderen, Pip van 4 
jaar en Teun van 2 jaar. Door stapeling van afvalstoffen in hun hersenen, gaan zij steeds verder achteruit. Komen 
in een rolstoel en worden 8 tot 12 jaar. Met een bijzonder medicijn kan het iets vertraagd worden. Daarom willen 
we met z’n allen bidden dat God ze toch nog goed wil laten leven. Iedereen die Pip en Teun zelf wil zien, om voor 
te bidden, kan kijken op: https://www.pip-teun-foundation.com/ 
 
Ouderavonden voorbereiding eerste communie 
De voorbereidingsprogramma’s voor eerste communie en vormsel gaan deze maand starten. Voor de 
verschillende voorbereidingen informatieavonden worden informatieavonden gehouden voor de ouders. Daarna 
starten de programma’s voor de kinderen. 
Info ‘Eerste communie’ in Ludgerus: donderdag 17 januari, Palestrinastraat 1. 
Info ‘Eerste communie’ in Johannes-Bernardus: donderdag 17 januari, Oranje Nassaulaan 2. 
Aanmelden voor alle avonden: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
 
Alpha-cursus, vanaf 17 januari – 18.30 uur, Catharinakathedraal 
Er gaat weer een Alpha-cursus van start in januari in Lange Nieuwstraat 36. Wanneer: 10 donderdagavonden van 
17 januari t/m 4 april 2019. Om 18:30 uur beginnen we steeds met een gezamenlijke maaltijd. De avonden 
eindigen om 21:30 uur. Weekend: vrijdagavond/zondagochtend 22 t/m 24 februari. De Alpha-cursus is gratis. 
Voor het eten en het weekend wordt een bijdrage gevraagd. Contactpersoon en aanmelden: Elly Kooistra 
kooistra307@gmail.com; tel: 06-19658715 of 030-2300735. Meer info: www.katholiekutrecht.nl of 
www.gerardusmajella.nl/ 
 
Avondgebed Sant’Egidio vrijdag 18 januari – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag 18 januari gebeden 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. 
 
Week van gebed voor de eenheid van de christenen 19–27 januari 
Zaterdag 19 januari wordt met een viering georganiseerd door de Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken in de 
Willibrordkerk in Vleuten de aftrap gegeven voor de internationale week van gebed voor de eenheid van de 
christenen in Utrecht. In de week erna zijn er in Utrecht een aantal oecumenische vieringen: op 20 januari om 
10.00 uur in de Antoniuskerk en om 17.00 uur in de Nicolaïkerk; op 26 januari om 18.30 uur in de Johannes-
Bernarduskerk; en op 27 januari om 10.00 uur in de Oranjekapel en om 10.30 uur in de Pauluskerk. Een 
overzicht van alle oecumenische vieringen vindt u in Tussentijds Magazine pagina 25 en op 
www.katholiekutrecht.nl. 
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Zondagavondzang, zondag 20 januari – 17:30 uur, Dominicuskerk 
De Zondagavondzang wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus aan de 
Händelstraat, Oog in Al. Er is een koor gevormd – de Schola Dominicana – dat onder leiding van Leny Beemer 
steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert. Wil je mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie zondag 20 
januari om 16.00 uur. Er is dit keer een extra repetitie op zaterdag 19 januari 9.30 – 11.30 uur. Je bent van harte 
welkom! Na de viering is er ontmoeting met een drankje en knabbel in de naastgelegen kapel. Graag tot ziens. 
Vervolgdata: zondag 17 februari, 17 maart, (niet in april vanwege Pasen), 19 mei en 16 juni. 
 
Expositie ‘Relieken’ parochiebezoek Catharijne Convent, dinsdag 22 januari – 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? Wie nog aan wil sluiten bij het bezoek met rondleiding 
aan de expositie ‘Relieken’ is welkom dinsdagmorgen 22 januari 10.30 uur. Aansluitend aan de rondleiding is 
verder bezoek aan Catharijne Convent mogelijk. Deelnamekosten € 6 p.p., inclusief koffie/thee (vanaf 10.00 uur) 
in het museumcafé. 
 
Dag van het Jodendom, zondag 27 januari – 14.00 uur, Cadier en Keer 
De Dag van het Jodendom, een initiatief van de Nederlandse R.K.K., wil de actieve dialoog tussen joden en 
christenen stimuleren. Dit jaar is het thema ‘Lernen’ of ‘Leren’. U bent van harte welkom op deze dag te beleven. 
In verband met de noodzakelijke voorbereiding wordt u vriendelijk verzocht zich van tevoren aan te melden, tot 
uiterlijk 20 januari bij mw. M. Rademaker bij voorkeur via de volgende link: https://www.formdesk.com/ipal/dag-
van-het-jodendom-2019. Op het einde van de dag kunt u een vrije gave achterlaten bij de uitgang. Seminarie 
Redemptoris Mater, Blankenberg 1, Cadier en Keer. 
 
“Premiers Quatuors” concert, zondag 27 januari – 16:30 uur, Gertrudiskathedraal 
Het concert wordt gegeven door Saxofoonkwartet Syrène, die uit vier jonge vrouwen bestaat. Syrène is het eerste 
blazersgezelschap dat werd toegelaten tot de prestigieuze Nederlandse Strijkkwartet Academie. Het concert 
maakt deel uit van het de reeks 'Concerten in de Gertrudiskathedraal'. De datum is 27 januari 2019. Het belooft 
een bijzondere middag te worden. Toegang gratis, reserveren niet nodig. De kerk is open vanaf 16:00 uur. 
Informatie bij Astrid Bleys of mail naar ConcertenGertrudisKathedraal@gmail.com. 
 
‘Heilige onrust’ Frits de Lange, dinsdag 29 januari – 20.00 uur, Nicolaïkerk 
Zonder zekerheden op weg, met een open blik naar anderen. Dat is volgens hoogleraar Frits de Lange de essentie 
van religie. De verschijning van zijn boek ‘Heilige onrust’ leverde veel media-aandacht op, want dit was niet 
zomaar een boek. De Lange gaat op zoek naar een religie zonder dogma’s en meent dat het belangrijk is om je 
continu open te stellen voor de ander. Wie ben ik? Bestaat God? Hoe ga je om met je medemens? Wat blijft er 
dan over? Van het geloof, van de kerk? De moderne gelovige ziet hij als iemand die zich laat voeden door het 
leven en open en ontvankelijk is naar alle aspecten om hem heen: zichzelf, de ander en God. Een zeer actueel en 
verdiepend thema dus. Iedereen van harte welkom! Nicolaaskerkhof 8. 
 
Werkconferentie ‘Leren en leven’, woensdag 30 januari – 19:30 uur, Nicolaas-Monicakerk 
Op 30 januari wordt de aftrap gegeven van een serie van drie werkconferenties waarin het Pastoraal team in 
gesprek gaat met de betrokkenen en vrijwilligers die op de kerkelijke werkvelden actief zijn. Hiermee wordt de 
pastorale visie ‘Blijf bij ons Heer’ verder uitgewerkt. Dit betreft de Werkconferentie ‘Leven en leren’ voor het 
werkveld catechese en verkondiging in de Nicolaas Monicakerk, 30 januari 19.30 – 21.30 uur, Boerhaaveplein 199. 
Wie mee wil doen graag aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl. 
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Hoe ontsnap jij aan zwart-witdenken?, donderdag 31 januari – 17.15 uur, De Alchemist 
Op donderdag 31 januari 2019 ben je van harte uitgenodigd om te proosten op het nieuwe jaar. Babah Tarawally 
verzorgt dan het Taal Doet Meer College. Aansluitend: eten, drinken, muziek. Babah Tarawally is schrijver en 
journalist. Hij vluchtte in de jaren negentig uit Sierra Leone en is sinds enkele jaren Utrechter. Dit najaar kwam zijn 
derde boek uit met de titel: ‘Gevangen in zwart-witdenken. En hoe we kunnen ontsnappen’. Tijdens het Taal Doet 
Meer College Babah maakt duidelijk dat we niet gevangen hoeven te blijven in zwart-witdenken. Vraag is wat we 
daarbij kunnen leren van elkaar, hoe we diversiteit kunnen benutten en hoe we hier beter van worden. 
Aansluitend aan het College gaat Babah in gesprek met deelnemers en vrijwilligers van Taal Doet Meer. Graag 
vooraf aanmelden via info@taaldoetmeer.nl of 030-2947594. De bijeenkomst is gratis voor vrijwilligers, cursisten 
en donateurs van Taal Doet Meer. Voor overige genodigden kost €15,-. Locatie: De Alchemist, Koningin 
Wilhelminalaan 8, 3527 LD Utrecht. 
 
Samen zijn, zaterdag 2 februari – 13.10 uur, Augustinuskerk 
Elke eerste zaterdag van de maand na de weekendviering van 12.00 uur bent u van harte welkom in de koffiezaal 
van de Augustinuskerk (Rozenstraat 1) om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee en een hapje. We 
hopen op die manier de gemeenschap weer wat samen te brengen. 
 
Lieddag, zaterdag 9 februari – 9.30 uur, Catharinakerk (Hardwijk) 
Deze lieddag wordt gepresenteerd door het Nieuw Liedfonds, een organisatie die zich ten doel stelt de liturgie te 
vernieuwen met teksten die zijn geschreven door vrouwen en vervolgens op muziek gezet door vrouwen of 
mannen. Er zullen van verschillende CD’s liederen ingestudeerd worden. Ook van de laatste CD Eb en vloed. We 
nodigen u hierbij van harte uit om kennis te maken met deze prachtige muziek. Catharinakerk, van Maerlantlaan 
1, te Harderwijk. Vanaf 09.30 uur is de kerk open, het instuderen van de liederen begint om 10.00 uur en eindigt 
om 15.30 uur. Om 15.00 uur zullen we de dag afsluiten met een samenzang. Kosten € 20,- inclusief koffie, thee, 
heerlijke zelfgemaakte soep en koorpartituren. Lunch zelf meenemen. Aanmelden (naam, woonplaats en 
zangstem) en informatie over de lieddag Harderwijk bij: Ellen Kempers, eam.kempers@gmail.com of Agri Graus, 
baa.graus@planet.nl. 
 
Uitnodigingen voor werkconferenties ‘Vieren en heiligen’ (werkveld liturgie) en ‘Dienen en trouw-
zijn’(diaconie) verzonden 
Deze week zijn de uitnodigingsbrieven voor twee werkconferenties verzonden aan de secretariaten en de 
pastoraatsgroepen/locatieraden/gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen verstuurd met het 
verzoek deze door te sturen aan vrijwilligers, leden van werkgroepen en belanghebbenden. Data: 
- 19 februari, 19.30 – 21.30 uur: werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie. Pastoraal 

centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4. 

- 20 maart, 19.30 – 21.30 uur: werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie. Rafaëlkerk, 

Lichtenberchdreef 4. 

De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden 
secretariaat@katholiekutrecht.nl. 
 
 

Woonruimte gezocht 
Een jong stel uit onze parochie gaat binnenkort trouwen en is op zoek naar een tijdelijke woonruimte in Utrecht. 
Weet u iets of kent u iemand die helpen kan, neem contact met het Centraal Secretariaat 030-2546147 of email: 
secretariaat@katholiekutrecht.nl 
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