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Rectificatie 
23 juni a.s. is de Eucharistieviering in de Aloysius om 9.30 uur in plaats van 10.30 uur zoals vermeld in de Tussentijds. 

 
Zomervakantie 
Van 11 juni t/m 2 juli is pastoor Hans Boogers op vakantie. 
 
Zomerproject Mixtuur juni 2019 
Ieder jaar organiseert Mixtuur, een van de koren van de Aloysiuskerk, een project. Het koor nodigt iedereen die wil 
dan uit om een korte periode mee te repeteren en samen toe te werken naar een uitvoering. In de weken na ons 
jubileum in mei, willen we ons met belangstellenden in een nieuw project voorbereiden op de viering van zondag 
30 juni 2019 om 9.30 uur in de Aloysiuskerk. Mixtuur zingt dan liederen van onder andere Iona, een 
geloofsgemeenschap uit Schotland, die gelijkenis vertoont met de bekendere gemeenschap in Taizé. We repeteren 
op donderdag 6, 13, 20 en 27 juni van 20.15-21.45 uur in de Aloysiuskerk Wij vinden het heel leuk als we oude 
bekenden en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Wilt u een paar weken meezingen? Aanmelden kan via: 
info@koormixtuur.nl 
 
Stemmen voor de Ariënprijs voor Diaconie 
Vanaf 1 juni 20109 kan er gestemd worden op één van de 32 genomineerden projecten voor de Publieksprijs van 
de Ariënsprijs voor Diaconie: www.dkci-Utrecht.nl. U kunt slechts op 1 project uw stem uitbrengen. Wanneer 
eenmaal een stem is uitgebracht kan er vanaf dat IP adres niet nogmaals worden gestemd. De stempoll sluit op 10 
oktober 2019 om 14.00 uur. Op nr. 4 staat het Inloophuis in Lunetten (zie voor wat nadere informatie het juni 
nummer van Tussentijds). 
 
Open bijbelgesprek, donderdag 13 juni – 19.30 uur, Rafaëlkerk 
Het open Bijbelgesprek dat het pastoraal team organiseerde in vijf weken van de 40 dagentijd op drie plekken 
verspreid door de parochie is deelnemers en begeleiders goed bevallen. De pastores bieden graag een vervolg aan 
van deze avonden rond een Bijbeltekst waar ieder bij aan kan schuiven. Op donderdag 13 juni is het open 
bijbelgesprek in de Rafaëlkerk begeleid door Koos Smit. Adres: Lichtenberchdreef 4. Bericht van deelname kunt u 
geven: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
 
Kleine viering, vrijdag 14 juni – 16.00 uur, Josephkerk 
De kleine viering is een eenvoudige viering van bezinning, gebed en stilte, met medewerking van de gregoriaanse 
vrouwenschola, iedere tweede vrijdag van de maand in de Josephkerk. Dit jaar is het thema: Heer, leer ons bidden. 
Wat is bidden eigenlijk? En hoe kun je bidden? Vanuit verschillende tradities lezen we teksten over het gebed. 
U bent van harte welkom in deze kleine viering. Meer info: www.josephkerk-utrecht.nl 
 
Muzikale Thema Vesper, zaterdag 15 juni – 18.00 uur, Aloysiuskerk 
De volgende Muzikale Thema Vesper (MTV) op 15 juni staat in het teken van het prachtige Meereorgel. De Spaanse 
organist Victor Manuel Beana de la Torre zal bij ons te gast zijn. Hij is in 1995 geboren, en studeert op dit moment 
na zijn studie in Madrid aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Zijn specialisatie is barokmuziek. Toegang 
is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn. 
 
Zondagavondzang, zondag 16 juni – 17.30 uur, Huis van Dominicus 
De Zondagavondzang, een meerstemmig gezongen vespers, getoonzet door de Franse Dominicaan André Gouzes, 
wordt elke derde zondag van de maand gehouden in het Huis van Dominicus. Iedereen is welkom, ook om aan te 
sluiten bij de Schola Dominicana, die onder leiding van Leny Beemer vanaf 16.00 uur vooraf de gezangen repeteert. 
Na de viering is er ontmoeting met iets te drinken in de naastgelegen kapel. U bent van harte welkom. In de zomer 
maanden juli en augustus is er geen zondagavondzang. In september maken we een nieuwe start. 
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Stil bij het bestaan, maandag 17 juni – 10.30 uur, Marco Pololaan 115-117 
Doe mee in een maandelijks gesprek waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn. 
Ieder die zin en behoefte heeft aan zo’n moment van samen, praten en zijn is van harte welkom. We starten de 
gesprekken vanuit het lezen van een stukje uit de bijbel, deze keer het bericht over de Hemelvaart van Jezus. Het 
gesprek houden we op maandagmorgen 17 juni 10.30 -12.00 uur. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek 
‘De Haven’ en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring. 
 
Brei- en Haakclub, dinsdag 18 juni – 9.30 uur, St. Augustinuskerk 
Dinsdag 18 juni gaat de nieuwe brei- en haakclub van de St. Augustinuskerk van start! Elke dinsdagochtend van 
9.30-12.00 uur kunnen liefhebbers van breien en haken terecht in de koffiezaal van de St. Augustinuskerk aan de 
Rozenstraat 1. Elkaar helpen, patronen uitwisselen en natuurlijk gezelligheid. Neem uw brei- en haakwerk mee! 
Voor meer informatie en vragen kunt u mailen naar: info@augustinusutrecht.nl 
 
Geloven Nu, dinsdag 18 juni – 20.00 uur, Johannes-Bernarduskerk 
Dinsdagavond 18 juni 20.00-21.30 uur komt de Geloven Nu groep (tot 60 jaar) onder begeleiding van Gérard 
Martens weer bij elkaar. De laatste keer in dit seizoen. Materiaal uit de serie Geloven Nu vormt het uitgangspunt 
voor het gesprek. Geloven Nu stelt voor iedere bijeenkomst een passage uit de Schrift centraal en biedt 
gespreksvragen om de deelnemers aan de praat te brengen over geloof, zin en de betekenis ervan in hun leven nu. 
Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven). 
 
Wereldwake, donderdag 20 juni – 19.00 uur, Dominicuskapel 
We komen deze donderdagavond weer samen in de dagkapel om stil te staan bij wat er in de wereld gebeurt en 
wat ons daarin beroert. We bidden en zingen en we zetten lichtjes op de wereldkaart. Wij vertellen elkaar onze 
zorgen over de wereld, we zijn samen stil en spreken elkaar moed in. We delen onze dromen. Het is de laatste keer 
voor de zomerpauze van juli en augustus. In september pakken we de draad weer op, dan weer elke vrijdagmorgen 
10.00 uur (behalve als het 1e vrijdag is). Niet iedereen kan dan komen. Daarom worden de intenties van de 
wereldwake opgenomen in de intenties van de volgende zondagviering. 
 
Oecumenisch Symposium, vrijdag 21 juni – 11.00 uur, Rafaëlkerk 
Het symposium is een initiatief van katholieke, evangelische en pinksterchristenen over hoe de gaven van de Heilige 
Geest werkzaam zijn in de verschillende kerken. Uitgangspunt is het gezamenlijk uitgegeven boekje “Doof de Geest 
niet uit.” In de morgen zijn er twee belangrijke sprekers: prof. dr. Erik Borgman, en dr. Miranda Klaver. In de middag 
zijn er workshops over drie geestesgaven: Profetie, Genezing en Onderscheiding. Bisschop Van den Hende 
(Rotterdam) zal tenslotte een evaluatie uitspreken. Het symposium start om 11.00 uur met lofprijzing en 
getuigenissen. Aanmelden: www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit 
 
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 21 juni – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
Het avondgebed wordt door de Sant’Egidiogroep Utrecht op vrijdag 21 juni 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. 
 
Kerkennacht Utrecht 2019, vrijdag 21 juni t/m zondag 23 juni – vanaf 20.00 uur 
Tijdens Kerkennacht kan iedereen de schoonheid van de Utrechtse kerken komen bewonderen. En niet alleen op 
religieus, maar ook op historisch, cultureel en maatschappelijk gebied hebben kerken veel te bieden. Het start op 
vrijdag 21 juni om 20:00 met een openingsconcert op het Domplein. Op de zaterdagavond en -nacht van 22 juni 
zullen veel kerken in Utrecht geopend zijn, en in elk van deze kerken is wat te zien, te doen, te proeven of te 
beluisteren. Er is ook een kinderprogramma in aanloop naar het evenement toe. Op zaterdag 22 juni vindt plaats 
het jaarlijkse multiculturele Choir Festival in de Domkerk. Voor meer informatie bezoek onze website: 
www.katholiekutrecht.nl 

mailto:h.boogers@katholiekutrecht.nl
mailto:k.smits@katholiekutrecht.nl
mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://2/
x-apple-data-detectors://4/
x-apple-data-detectors://4/
mailto:info@augustinusutrecht.nl
http://www.missienederland.nl/doofdegeestnietuit


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: 19-25 
                           Week: 15 – 23 juni 2019 

Jaargang: 03 

 

 

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 

 

Oproep tot gebed voor Kerkennacht 
Wilt u ook dat mensen die zoekende zijn door een gesprek of een ontmoeting in de Kerkennacht iets van onze 
Levende Heer mogen ervaren? De Kathedraal zal daartoe op 22 juni van 16:00 tot 24:00 uur open zijn. Een gesprek 
met een gelovige, een mooi lied, een stil moment in de Vredeskapel, een stukje uit het Evangelie... wie weet wat 
de (be)zoekers zal raken! Wilt u voor die mensen bidden? Want zonder uw gebed gaat het niet lukken. 
 
Sacramentsprocessie, zondag 23 juni – 14.00 uur, Zuilen 
Op Sacramentsdag, zondag 23 juni, is er de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Zuilen, Utrecht. Voorafgaande is de H. 
Mis om 14.00 uur met als celebrant pastor Henk van Doorn. Aansluitend volgt de feestelijke Sacramentsprocessie 
door de straten van Zuilen met zang en gebed. Na afloop is er een gezamenlijke pot-luck maaltijd in de tuin van de 
zusters. We vragen mensen een gerecht mee te nemen. Waar? St. Ludgerus Aanbiddingskapel, St. Bonifaciusstraat 
te Utrecht. Info: vvliebergen@gmail.com of mc@kloostercenakel.nl 
 
Mixtuur zingt Iona-liederen, zondag 30 juni – 9.30 uur, Aloysiuskerk 
Jaarlijks organiseert Mixtuur een project waarbij geïnteresseerden een aantal weken meerepeteren rondom een 
thema. Dit jaar is gekozen voor Iona-liederen. De liederen komen van de Iona Community, een oecumenische 
gemeenschap die in 1938 op het Schotse eiland Iona is gesticht door George Macleod. Deze gemeenschap zoekt 
naar nieuwe manieren om het evangelie in deze tijd vorm te geven. De gemeenschap telt 250 leden, 1500 
geassocieerde leden en 1400 vrienden en wordt beschouwd als Angelsaksische versie van het Franse Taizé. Het zijn 
eenvoudige melodieën, dus we hopen dat u tijdens de viering enthousiast met ons meezingt. 
 
Concert Vlaamse Koor Acantus, zondag 30 juni – 15.00 uur, Aloysiuskerk 
Het gemengde Vlaamse koor Acantus is afkomstig uit Beveren, het Vlaamse culturele centrum van Sint Maarten, 
zoals Utrecht dat is in Nederland. Uitgevoerd worden o.a. werken van Fauré, Rachmaninov en Willcocks. Het koor 
werd opgericht in 1947 als kerkkoor (Sint-Martinuskoor) en zingt een brede waaier van religieuze en profane 
koormuziek, maar ook lichtere programma’s met een rijke Europese volksliederenschat. Acantus mag een culturele 
ambassadeur van Beveren genoemd worden, want sinds 1989 zingt het koor ook internationaal. Recent reisde het 
koor naar Engeland, voor een tegenbezoek aan The Manchester Chorale, en in 2018 mocht Acantus zingen in de 
Dom van Keulen. In 2019 steken ze even de grens over naar Utrecht. De dirigent is Godfried Van de Vyvere, 
begeleiding op orgel/piano door Fio van Steenlandt. Toegang vrij, collecte na afloop. 
 
Zomerstop van de christelijke meditatie- en gebed 
De christelijke meditatie- en gebedsavonden vanuit de Augustinuskerk zijn gestopt in de zomer. In oktober is de 
eerste avond weer, de tweede dinsdag van de maand. 
 
Keyboard voor vluchtelingen 
Voor een paar enthousiaste jonge vluchtelingen die pianoles hebben zoeken we een goed werkend keyboard. Wie 
heeft er één staan die niet wordt gebruikt? Aanbiedingen naar Gerrit Jan Westerveld: westerveld.gj@gmail.com 
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