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Rectificatie 
1. De viering op zondag 31 maart in de St. Aloysiuskerk begint om 09.00 uur in plaats van 09.30 uur. 

2. De Chrismamis in Apeldoorn is op woensdag 17 april en niet op 17 maart zoals eerder vermeld. 

 
Symposium ‘In vrede samenleven- kan dat?’, vrijdag 22 maart – 13.00-17.30 uur, Janskerk 
Op vrijdag 22 maart 2019 van 13.00 tot 17.30 vindt plaats in de Janskerk te Utrecht het symposium ‘In vrede 
samenleven: kan dat? Het blijkt dat het kan en tijdens het symposium wordt verteld hoe! In de Syrische Orde van 
Mar Musa, “Uit liefde voor de islam” doen ze het! Net zoals in Sulaymaniyah, Irak, ook: Christenen. Yezidi, Moslims; 
Syriërs, Irakezen, Koerden, Arabieren, Turkmenen en Armeniërs. Het symposium staat ook in het kader van de 
vastenactie van de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Opgeven via: secretariaat@oecumene.nl. 
Deelname is gratis, na afloop collecte voor de Yezidi-studenten in Irak. Wees allen van harte welkom! Meer 
informatie: https://www.oecumene.nl/kalender/agenda/117-symposium-in-vrede-samenleven. 
 
Oecumenische Vastenvrijdagen, vrijdag 22 maart – 18.00 uur, Oranjekapel 
De Jacobusgemeenschap organiseert in samenwerking met Kerk Op Zuilen de Vastenvrijdagen. Deze eindigen op 
Goede Vrijdag 19 april. Elke vrijdag is er een kort meditatief moment in de Oranjekapel dat om 18:00 uur begint en 
dat wordt afgesloten met een gezamenlijke – vleesloze – broodmaaltijd met soep; behalve op Goede Vrijdag 19 
april; dan is er alleen een meditatief moment. Het thema van deze vrijdagen is ‘Ik ben’; dit verwijst naar de ‘Ik ben’ 
verhalen uit het Johannes-evangelie waarin Jezus zijn missie verwoordt. Op elk van deze vrijdagen zal een van die 
‘Ik ben’ verhalen centraal staan. Meer informatie: Carlo Post (carlopost2602@gmail.com, tel. 06 19177659) of Eric 
Nijst (eric.nijst@gmail.com of tel. 06 14677101). 
 
Rozenkrans, zaterdag 23 maart – 11.15 uur, St. Augustinuskerk 
Elke zaterdagochtend van 11.15 tot 11.45 uur wordt in de tijdelijke nood Mariakapel van de St. Augustinuskerk de 
rozenkrans gebeden. De noodkapel bevindt zich in het voorportaal van de hoofdingang. Aansluitend om 12 uur 
vindt de wekelijkse zaterdag mis plaats in de kapel van de zusters Augustinessen aan de Waterstraat (ingang 
Oudegracht). Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden en mee te vieren! Openingstijden Mariakapel: 
maandag tot en met zaterdag van 11 tot 16 uur. 
 
Ludgerfeest, zaterdag 23 maart – 18.30 uur, Jacobusgemeenschap 
Op zaterdagavond 23 maart houdt de Jacobusgemeenschap een eucharistieviering, die in het teken zal staan van 
het Ludgerfeest. Voorganger is pastoor Boogers; het Drieslagkoor o.l.v. Jos Muskens zal de viering muzikaal 
ondersteunen. Na afloop is er een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje, waarbij de heer Rog een korte 
presentatie over Ludger zal geven. U bent van harte welkom. Viering en samenzijn vinden plaats in de Oranjekapel, 
Amsterdamse straatweg 441a. 
 
The Happiest Kids in de World, zaterdag 23 maart – 17.00-20.00 uur, De Utrechtse Boekenbar 
Rina Mae Acosta een Japanse vertaalster Makiko Yoshimi-Hofstra praten over hun boek ‘De gelukkigste kinderen 
van de wereld’ (The Happiest Kids in the World), In dit boek beschrijven Rina en Makiko (alle twee hebben een 
Nederlandse man) hun bevindingen over de opvoeding in Nederland en vergelijken die met die in hun land van 
herkomst. Aanmelden: tim@deutrechtseboekenbar.nl. Adres: Westerkade 2. 
 
Pater Jens Petzold uit Kirkuk in Utrecht: een overzicht 
We hebben Pater Jens Petzold, van het klooster te Sulaymaniyah in het bisdom Kirkuk, enkele dagen in Utrecht. 

• Zaterdag 23 maart, 10.00-12.00 uur: Pater Petzold zal in de Aloysiuskerk aanwezig zijn. 

• Zaterdag 23 maart, 17.00 uur: Viering in de Antoniuskerk (Kanaalstraat) naar de wijze van hun stichtingsklooster 
te Syrië, Mar musa: in bedoeinenstijl. 

• Zondagmorgen zal hij aanwezig zijn in de PKN-gemeente in De Wijkplaats, Kanaalstraat. 
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Oecumenische vespers in de 40-dagentijd, woensdag 27 maart – 19.00 uur 

Op alle woensdagen in de veertigdagentijd (behalve op de woensdag in de Goede Week) wordt er een 
oecumenische vesper gehouden. Afwisselend zullen een dominee of een pastor voorgaan. Volgende data: 27 maart 
en 3, 10 april. Johannes-Bernarduskerk (Oranje Nassaulaan 2) en Dominicuskerk (Palestrinastraat 1). 
 
Bijbelleesgroepen 40 dagentijd 2019 
Deze 40 dagentijd gaan de pastores met als doel de persoonlijke band met Jezus te verdiepen met parochianen 
bijbel lezen. Op drie plekken in de stad worden vijf avonden aangeboden waarbij per week dezelfde teksten centraal 
staan. Ieder die deel wil nemen is welkom. De bijbel leesavonden en gesprekken zijn vrij toegankelijk en deelname 
per bijeenkomst is mogelijk. Aanmelden wordt op prijs gesteld: secretariaat@katholiekutrecht.nl. De 
bijeenkomsten beginnen om 20.00 en eindigen 21.30 uur. Breng uw bijbel mee. In de derde week is de tekst: Lucas 
23, 1-12+32-47, het tweede gedeelte van het lijdensverhaal. Bijeenkomsten: 25 maart Aloysius, 26 maart Rafaël en 
27 maart Kapittelzaal Catharina. The English spoken group will meet at Rozenstraat Augustinus on March 27, 
7.30pm . Voor het volledige schema zie Tussentijds Magazine. 
 
24 uur voor de Heer, van vrijdag 29 maart 19.00 uur tot zaterdag 30 maart 19.30 uur, Catharinakathedraal 
Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart vinden de “24 uur voor de Heer” plaats. In 2015 nam paus Franciscus het 
initiatief op in de bul Misericordiae vultus, waarin hij het Heilig Jaar van de Barmhartigheid afkondigde. Daarna is 
het elk jaar onderdeel geweest van de Veertigdagentijd als voorbereiding op Pasen. De “24 uur voor de Heer” 
nodigen ertoe uit het sacrament van verzoening te vieren in een context van eucharistische aanbidding. Katholiek 
Utrecht sluit zich hierbij aan en houdt de “24 uur voor de Heer” in de Kathedraal als festival van aanbidding en 
verzoening. Meer informatie op onze website: www.katholiekutrecht.nl 
 
Pour une femme: gregoriaanse gezangen, vrijdag 29 maart – 20.15 uur, Pieterskerk 
De Nijmeegse vrouwenschola Voces Caelestes, gespecialiseerd in het zingen van gregoriaans, zingt uit het 
gebedenboek van hertogin Maria van Gelre, dat beschouwd wordt als het belangrijkste in Nederland gemaakte 
verluchte handschrift uit de vroege 15de eeuw. Onder de leiding van Hanneke van de Grinten en met muziek gezet 
door Daan Manneke is Por une Femme een uniek concert, met een wereldpremière van één van de grootste levende 
componisten van ons land. Entree € 15,00 / € 10,00. Op zaterdag 6 april is er weer in concert om 16.00 uur in de 
Munsterkerk in Roermond. Hier wordt gecollecteerd. 
 
Voorlichtingsmiddag: Wonder van het leven, zaterdag 30 maart – 12.30 uur, Thomas à Kempis Leerhuis 
Het Thomas à Kempis Leerhuis organiseert (opnieuw) op 30 maart  de voorlichtingsmiddag Wonder van het leven. 
Een ontdekkingsreis langs Gods plan voor kinderen (groep 7/8), tieners (middelbare school) én hun ouders rondom 
relaties en seksualiteit. In meerdere rondes kunt u kiezen voor verschillende voordrachten, op maat voor elke 
leeftijdsgroep. Kosten: € 5 pp (contact te betalen). Contact en opgave via: wondervanhetleven@gmail.com. 
Broerestraat 12 te Utrecht. 
 
Comeniusdag, zaterdag 30 maart – 12.45 uur, Grote Kerk van Naarden 
U bent van harte welkom op de Comeniusdag in de Grote Kerk van Naarden – Vesting. Om 12.45 uur zullen de 
ambassadeur van de Tsjechische Republiek, de ambassadeur van de Republiek Slowakije en het bestuur van de 
gemeente Gooise Meren kransen leggen aan de voet van het standbeeld van Comenius voor de Grote Kerk. Het 
programma in de Grote Kerk begint om 13.00 uur. De kerk is vanaf 12.45 uur geopend. De ingang is aan de 
torenzijde. Tijdens de Comeniusdag wordt de Comenius Lezing uitgesproken en zal de Comenius Prijs worden 
uitgereikt. Het symfonie koor en orkest uit de Tsjechische stad Hodonin zal het geheel muzikaal omlijsten. Toegang 
is gratis. Meer informatie vindt u op onze website: https://katholiekutrecht.nl/event/comeniusdag-2019/  
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Terugkomviering jonge dopelingen, zondag 31 maart – 15.00 uur, Nicolaas-Monica 
Katholiek Utrecht nodigt van harte uit alle kinderen (en hun families) die gedoopt zijn in 2017 en 2018 voor een 
speciale viering op zondag 31 maart in de Nicolaas-Monicakerk (Boerhaaveplein 199) om de verbondenheid van de 
katholieke geloofsgemeenschap te ervaren. We spelen en zingen rondom het verhaal van de schepping. Het koor 
van de Josephkerk zal meezingen. Aanmelden via: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
 
Café Damiano, maandag 1 april – 20:00 uur, Werfkelder Nieuwegracht 61 
Café Damiano is een nieuw initiatief van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. De tweede editie staat in 
het teken van de vraag: Hoe kun je God op het spoor komen in je gewone leven? En hoe kan YouTube je daarbij 
helpen? Jezuïet Nikolaas Sintobin komt naar Katholiek Utrecht om met ons nieuwe gebedsmethoden te verkennen. 
Achteraf is er gelegenheid om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een hapje en een drankje. Ben je 
tussen de 18 en 39 jaar? Dan ben je van harte welkom. Toegang is gratis! 
 

Dominicus Leesgroep, dinsdag 2 april – 20.00 uur, Dominicuskerk 

De Dominicus Leesgroep nodigt iedereen uit, die mee wil doen met het lezen en bespreken van een boeiend boek 
over geloof en samenleving. We lezen een boek in delen/hoofdstukken en komen bij elkaar om erover te praten. 
Het boek is eerder een kapstok voor een diepgaand en persoonlijk geloofsgesprek, dan dat we afstandelijk naar de 
teksten kijken. Tot aan de zomervakantie lezen we iedere eerste dinsdag van de maand uit de Apostolische 
Exhortatie ‘Gaudete et Exsultate’ van Paus Franciscus. Kosten: € 15 (aanschaf van het boek). Aanmelden: 
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). 
 
Het ViaFestival, zaterdag 6 april – 14.00 uur, Jacobikerk 
Het platform ViaJacobi organiseert op 6 april het ViaFestival. Het thema ‘Gek van geluk’ daagt bezoekers uit om na 
te denken over de waarde van geluk. Hoe ervaar je geluk? En maakt onze zoektocht naar geluk ons gelukkiger of 
maakt die zoektocht ons soms gek? ViaJacobi wil Utrechters een plek bieden om elkaar te ontmoeten en samen na 
te denken over actuele thema’s. Naast ViaFestival biedt ViaJacobi in deze maanden verschillende activiteiten aan 
rondom het thema ‘Geluk’, zoals een debat en een pop-up bookclub. Meer informatie: www.viajacobi.nl. Tickets 
voor het ViaFestival kosten € 10 euro in de voorverkoop en verkrijgbaar via www.viajacobi.nl. Aan de deur bedraagt 
de prijs € 12,50. Jacobikerk, St. Jacobsstraat 171. 
 
Herdenking pater Frans van der Lugt, zaterdag 6 april – vanaf 13.00 uur,  Doopsgezinde Kerk (Amsterdam) 
Vijf jaar na de dood van pater Frans van der Lugt (1938-2014) is er in Amsterdam een bijeenkomst waarin herdenken 
en ontmoeting centraal staan. Zijn strijd tegen het onrecht en zijn moedige inzet voor de onderdrukte Syrische 
bevolking spraken tot de verbeelding. Groot was het verdriet en de verontwaardiging toen pater Frans op 7 april 
2014 op brute wijze om het leven werd gebracht. Nog steeds is pater Frans een inspiratiebron voor velen. Allen die 
hem en de projecten, die in zijn geest worden voortgezet, een warm hart toedragen zijn van harte uitgenodigd 
aanwezig te zijn. De herdenking vindt plaats op zaterdag 6 april, in de Doopsgezinde Kerk (Singel 452) in Amsterdam 
met aansluitend de Eucharistieviering in De Krijtberg (Singel 446). Graag uw komst melden via 
abunafrans@gmail.com. Meer informatie vindt u op onze website. 
 
Tussentijds Magazine: het april nummer is klaar 
Komende week komt de aprileditie van Tussentijds Magazine beschikbaar voor verspreiding. In dit nummer nog 
veel aandacht voor de activiteiten in de 40-dagentijd en de Goede Week. Maar natuurlijk is dit ook het 
Paasnummer. Het coverartikel herdenkt Frans van der Lugt sj, de Nederlandse pater die vijf jaar geleden in Homs, 
Syrië werd vermoord. Twee mensen uit Utrecht die hem kenden komen aan het woord. Ook een reisverslag van 
jonge katholieken die de Wereldjongerendagen in Panama meemaakten. Een uitnodiging om de Kruisweg van 
Barmhartigheid in de open lucht van de Utrechtse binnenstad op Goede vrijdag mee te lopen. En nieuws en info uit 
alle delen van de parochies. 
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Informatiebijeenkomst over de St. Augustinuskerk, zaterdag 6 april – 13.15 uur, St. Augustinuskerk 
Met het recente besluit om de St. Catharinakerk niet te onttrekken aan de eredienst is aan de St. 
Catharinakathedraal voorlopig weer toekomstperspectief geboden. Dat geldt nog  niet voor de St. Augustinuskerk 
in het centrum van Utrecht, die ook deel uitmaakt van de Salvatorparochie. Al tweeëneenhalf jaar is de 
Augustinuskerk gesloten. De Augustinusgemeenschap is de afgelopen tweeëneenhalf jaar vitaal gebleven en wil 
dat ook blijven! Daarom is er op 6 april a.s. tijdens de maandelijkse ontmoeting in het parochiecentrum van de St. 
Augustinuskerk (direct na de Eucharistieviering), om 13.15 uur een informatiebijeenkomst georganiseerd. Het 
parochiebestuur is uitgenodigd om onze geloofsgemeenschap te informeren en - waar mogelijk - antwoord te geven 
op de talrijke vragen die inmiddels bij een ieder leven over de restauratie- én toekomstplannen van de St. 
Augustinuskerk. U wordt allen van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn! U kunt uw vragen eventueel ook 
al eerder mailen naar h.w.kanters@gmail.com. Uw vragen kunnen dan vooraf worden gedeeld met de leden van 
het parochiebestuur, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op deze informatiemiddag. 
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