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Centraal secretariaat alleen ‘s morgens beschikbaar
Vanaf maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus is het Centraal secretariaat alleen ’s morgens beschikbaar,
van 9.00-12.00 uur. Dit in verband met de zomervakantie.

Componist en organist Wouter van Belle wint oeuvreprijs
Kathedraal organist Wouter van Belle ontvang de Willen Vogelprijs voor zijn oeuvre. Zijn meest recente
werk is  de ‘Missa Corona’  (te vinden ook op YouTube),  voor katholieke eucharistievieringen in deze
coronatijd. Volgens kerkmusicus Anton Vernooij, ‘brengt Van Belle in zijn muziek op bijzondere wijze een
verbinding tot stand tussen kerk en wereld, en legt de zingende mens van vandaag een religieus lied in
de keel, dat hem geheel en al zichzelf doet blijven.’ Van Belle (1958) studeerde orgel en piano aan het
(voormalige)  Nederlands  Instituut  voor  Kerkmuziek  en  is  sinds  1985  hoofdorganist  van  de  Sint
Catharinakathedraal  en  begeleider  van  het  Kathedrale  Koor,  en  vaste  begeleider  van  het  Utrechts
Toonkunstkoor  en het  Haagse  Residentie  Bachkoor.  De prijs  -die  wordt  tweejaarlijks  uitgereikt  door
Stichting  De  Vertaalslag-  is  vernoemd  naar  de  protestantse  kerkmusicus  Willen  Vogel  dien  in  2010
overleed.  Het  was  de  bedoeling  dat  Van  Belle  zijn  prijs  in  ontvangst  zou  nemen  op  het  jaarlijkse
Oecumenisch Liedfestival, dat in mei gehouden zou worden in Goes. Dit festival is uitgesteld tot oktober
2021, maar De Vertaalslag wilde de toekenning van de prijs niet langer uitstellen. Aan de prijs is een
geldbedrag van € 1500 verbonden.

Social Sofa in Utrecht-West
Utrecht-West krijgt over enkele maanden in het park aan de Johan Wagenaarkade een nieuwe bank met
een kleurrijk mozaïek. De bank is een social sofa, het resultaat van de samenwerking van verschillende
groepen in de wijk en bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. De social sofa is een
initiatief  van  bewoners  van  het  AZC  aan  de  Joseph  Haydnlaan  en  inwoners  van  Oog  in  Al  en
Kanaleneiland  in  samenwerking  met  de  Gemeente  Utrecht,  Social  Impact  Factory,  Plan  Einstein  en
Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland. Dit werk zal vanaf 25 augustus in Huis van Vrede, Trumanlaan
70-72, door kleine groepjes buurtbewoners en bewoners van het AZC (naar coronavoorschriften) in de
loop van enkele weken worden uitgevoerd. Wie de komende maanden wekelijks een paar uur vrij heeft,
is  van  harte  uitgenodigd  om  mee  te  doen.  Mail  je  naam  en  telefoonnummer  naar  Plan  Einstein:
planeinstein@vluchtelingenwerk.nl of bel/whatsapp 06-51055316. Je ontvangt dan een link, waarin je
invult wanneer je beschikbaar bent.

Vieringen in de Johannes-Bernardus
- Er zijn vieringen op zondagen om 11:00 uur: 2, 9 en 23 augustus
- 30 augustus met de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap
- 16  augustus  om  10:30  uur  met  de  Byzantijnse  gemeenschap.  Indien  ze  geen
toestemming krijgen wordt het een ‘gewone’ eucharistieviering om 11:00 uur! Houdt onze
website in de gaten.
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- Vieringen op vrijdag om 10:00 uur: 21 augustus.
- Het Rozenkrans bidden begint weer op de 3e woensdag in september! Er zullen alleen
‘stille vieringen’ zijn.
- D.w.z. er wordt NIET gezongen, niet door een cantor en niet door de aanwezigen. Op
zondag wel orgelmuziek. De toiletten moeten op slot. U kunt dus NIET naar de WC. Er zal
geen koffie of thee geschonken worden na de viering. U mag weer uw bijdrage voor de
voedselbank meebrengen.
- Er  mogen maximaal  50 kerkgangers (inclusief  voorganger,  lector,  koster,  organist  en
begeleiders). Aanmelden via Ton van Schaik, tel. 06 – 215 367 25.

Vieringen in de Pauluskerk
- 16 augustus – Maria Ten Hemelopneming,  Woord- en Gebedsdienst.  Voorganger
Peter Raedts m.m.v. Myrthe Terranea, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten. U kunt
online  reserveren  vanaf  12  augustus  (reserveren  sluit  op  15  augustus,  12.00  uur)  of
telefonisch reserveren op 13 augustus tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069
(Arnold Smeets).
- 23  augustus,  Woord-  en  Gebedsdienst.  Voorganger  Arnold  Smeets  m.m.v.  Ingrid
Klarenbeek,  Tim de Vries en Marcel  Duijs.  U kunt  online  reserveren vanaf  19 augustus
(reserveren sluit  op  22  augustus,  12.00  uur)  of  telefonisch  reserveren  op  20  augustus
tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06-81640069 (Arnold Smeets).
- 30 augustus, Eucharistieviering. Voorganger Pastoor Hans Boogers m.m.v. Mirjam
van Noord, Alfred Sturkenboom en Caralita Vincenten.

Wij raden aan om voor een viering te reserveren. Zo voorkomt u dat als het vol is, u weer naar huis moet zonder
dat u de viering heeft kunnen bijwonen. Online reserveren gaat via www.katholiekutrecht.nl/vieringen
Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie
niet kunnen inzien, wilt u het dan met hen delen? Alvast bedankt.

Vieringen in de Sint Catharinakathedraal
Om een viering bij  te wonen moet u (nog) van tevoren reserveren via  katholiekutrecht.nl/vieringen.
Iedereen zonder coronaverschijnselen is van harte welkom. De vieringen beginnen om 10.30 uur en de
Engelse mis om 12.45 uur. Iedere werkdag is er weer om 19.00 uur een stille mis in de Kathedraal. U kunt
zich vóór aanvang registreren.
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Livestreams:
- Op zaterdag voor de Augustinusgemeenschap om 12.00 uur vanuit de Vredeskapel
kunt  u  de  H.  Mis  live  volgen  (of  terugkijken)  via:
https://facebook.com/SintAugustinuskerkUtrecht/
- Op zondag 10.30 uur kunt u de H. Mis rechtstreeks vanuit de kathedraal  volgen
via: https://www.facebook.com/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065/
- Op  zondag  12.45  uur  kunt  u  de  Engelse  Mis  rechtstreeks  volgen
via: https://www.facebook.com/englishmassutrecht/
- Iedere maandagavond 19.00 uur Engelse Eucharistieviering.

Tenslotte is ook Kerken Kijken weer van start gegaan. De St. Catharinakathedraal doet hier natuurlijk aan
mee.

Vieringen in de Aloysiuskerk
Onze kerk biedt nu ruimte aan 65 tot 70 mensen, wanneer we de 1,5 meter willen houden. Daarom
raden we u aan om vooraf te reserveren via het secretariaat, dat kan telefonisch: 030- 2515775 (op
vrijdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur) of per e-mail:  aloysius@katholiekutrecht.nl tot vrijdagochtend
12.00 uur, geef daarbij ook uw telefoonnummer door. Kom ruim op tijd naar de kerk, zodat u in alle rust
uw handtekening kunt zetten en er niet te veel wachtrijen ontstaan. Bij alles geldt: houdt de 1,5 meter
afstand,  desinfecteer  bij  binnenkomst  en  voorafgaand  aan  de  communie  uw  handen  en  let  op  de
aanwijzingen op papier en van de beraadsleden. Naar het toilet gaan en koffiedrinken na afloop is nog
steeds niet toegestaan.

Koffie met verhalen, elke dinsdagmorgen – 10.00-12.00 uur, Huiskamer van Dominicus
Elke dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur:  Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen in de Refter.  In
Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of
komen bij  de Noodopvang. Om al  deze werelden bij elkaar te  brengen is  er  elke  dinsdagmorgen van
10.00-12.00 uur gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te
drinken, Nederlands te oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve
als bezoeker als vrijwilliger meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. Neem dan contact op met
Hermen  van  Dorp  (Huis  van  Dominicus),  tel.  06  122  40  600,  e-mail
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of  Josien Folbert  (Wijkplaats),  email  josienf49@hotmail.com. 
N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege corona!
Gebedsbijeenkomst, woensdag 19 augustus – 9.30 uur, Josephkerk
Iedere  woensdagochtend  is  er  een  gebedsbijeenkomst  in  de  Josephkerk.  Hier  lezen  wij  (tot  medio
augustus) uit de Brief van Jacobus:

- Op 19 augustus: De brief van Jacobus, hoofdstuk 5.
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Verzoek thuis te blijven en te bidden, als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting
was.

Zomerconcert: ‘Where the Heart is’, zondag 6 september – 16.00 uur, Dominicuskerk
‘Where the Heart is’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw op zoek naar geluk in New York. Marije van
Stralen – sopraan, Jeroen Bal – piano. Met muziek van Barber, Bernstein, Gershwin, maar ook Rodgers &
Hart en Sondheim.
Ook  kinderen  zijn  van  harte  welkom.  Kaarten:  volwassenen  €15,  –/U-pas  €10,  –;  kinderen  gratis.
Aanmelden verplicht:  info@huisvandominicus.nl of  tel.  030-2935245  (werkdagen  9.00  –  12.00  uur).
Graag uw telefoonnummer vermelden.

Tentoonstelling ‘allemaal wonderen’ t/m 23 augustus 2020, Museum Catharijneconvent
U kunt nog t/m 23 augustus 2020 de special tentoonstelling 'Allemaal wonderen’ bezoeken. Er zijn een
beperkt aantal aankomsttijden beschikbaar, dus plan en reserveer op tijd uw bezoek. Uiteraard heeft het
museum alle benodigde passende maatregelen genomen om het bezoek zo prettig en veilig mogelijk te
maken. Daarom is er een speciale route door de tentoonstelling uitgestippeld, die iedereen in staat stelt
op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven.

- Op  de  website  van  het  museum  vindt  u  de  link  naar  de  ticketshop:
https://www.catharijneconvent.nl/
- Lees  hier  meer  over  de
tentoonstelling: https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/wonderen/
- Meer  lezen  over  de  corona  maatregelen?
https://www.catharijneconvent.nl/bezoekersvragen/

Kerken Kijken Utrecht 2020 t/m 12 september
Tot en met 12 september zijn op dinsdag t/m zaterdag de deuren van twaalf binnenstad kerken voor het publiek
geopend. Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode klaar om mensen desgewenst te informeren over
de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van de betreffende kerken. De toegang is traditiegetrouw
gratis, u kunt gewoon binnenlopen, mits u zich aan de corona-voorschriften houdt. Een (kleine) donatie wordt op
prijs  gesteld.  Alle  kerken  zijn  rolstoeltoegankelijk.  Onder  de  deelnemende  kerken  is  ook  de  St.
Catharinakathedraal. Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een
kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is.  Ook andere (besloten) bijeenkomsten kunnen tot sluiting
leiden. Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de deelnemende kerken op www.kerkenkijken.nl 

Catechese-cursus opname in de R.K. Kerk, donderdag 24 september
Als  u  opgenomen  wilt  worden  in  de  Rooms-Katholieke  Kerk  bieden  de  samenwerkende  parochies
Katholiek Utrecht u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament
van het H. Doopsel. En als u al gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan
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bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel. De cursus
wordt  gegeven  door  pater  dr.  Martijn  Schrama  o.s.a.  en  bestaat  uit  10  bijeenkomsten.  Het
cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 9789020951660), zelf aan te
schaffen (verkrijgbaar via internet). Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt verondersteld. Aan deelname
zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomsten vinden plaats telkens op een donderdag; 24 september,
22 oktober, 19 november, 17 december 2020, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 20 mei en 24
juni 2021. Aanvang 20.00 uur, op het adres, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht. U kunt zich opgeven per
e-mail:  secretariaat@katholiekutrecht.nl of  per  post:  Secretariaat  Katholiek  Utrecht,  Adriaen  van
Ostadelaan 4, 
3583 AJ Utrecht.

In memoriam Sander Funcke 
Langs de Kromme Rijn tussen Bunnik en Utrecht openbaart de natuur zich als door God geschapen. Bij
de haast dagelijkse fietstochtjes naar werk en kerk tonen de seizoenen zich aan de man op zijn rijwiel.
De man voelt dat zo nabij, Hij niet van wijken weet. 
Voorafgaand aan de Eucharistieviering van 2 augustus jl. horen wij dat onze parochiaan Sander Funcke
na een kort ziekbed van enkele dagen op vrijdag 31 juli is overleden. Naar menselijke maatstaven veel te
jong, hij is pas 38. Vlak voor zijn dood heeft pastoor Hans Boogers hem nog de laatste Sacramenten
kunnen toedienen. 
Sander was een diep en puur gelovig, sociaal en betrokken mens. Zijn levensmotto was: “Met Hem op
weg gaan. Mijn reis met de Eeuwige”. Op zijn website www.ahfuncke.nl schreef hij in dat verband onder
meer: “Ik wil laten zien op welke manier ik in het leven wil staan. Op weg met God en mensen, steeds
open voor nieuwe ontmoetingen en ervaringen. Ik geniet van alles wat op mijn pad komt”. 
Sander studeerde in 2008 af als protestants theoloog, maar werd geen predikant. Hij ging werken bij het
Openbaar  Ministerie  en  dat  bleef  hij  doen.  Voor  het  volgen  van  zijn  roeping  vond  hij  een  andere
bestemming.  Onder  begeleiding  van  pastor  Rentinck  werd  hij  in  2015  gevormd en  trad  zo  in  onze
Aloysiuskerk toe tot het katholieke geloof. Daarover zei hij: “Ik ben gelovig thuisgekomen”. 
Vanaf  die  tijd  zette  hij  zich  actief  en  inspirerend in,  niet  alleen  voor  onze parochie,  ook  voor  heel
katholiek Utrecht. Hij was voorzitter van het Aloysiusberaad, lid van het Liturgisch Beraad en ging voor in
Woord-  en gebedsdiensten “Zaterdagavond anders”.  Vorig  jaar  nog was hij  medeorganisator  van de
gezamenlijke  viering  in  de  Rafaelkerk  als  begin  van  een intensieve  samenwerking  van  alle  Utrechts
parochies. 
Als liefhebber van religieuze koormuziek zong hij als bas mee in ons Aloysiuskoor Mixtuur.
Op donderdag 6 augustus jl. nam Sander echt afscheid van ons en van zijn Aloysiuskerk. Pastoor Hans
Boogers leidde de uitvaart en Mixtuur zong Sander zijn meest geliefde liederen. 
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Verdrietig nemen wij afscheid van een mooi en diepgelovig mens. Sander zal nog lang bij ons blijven en
wij weten dat zijn overtuiging en bezieling ons zal blijven steunen en inspireren.  
‘Al vanaf jongs af aan zing ik. Bij voorkeur fietsend door de wijk. De regen deerde mij niet. Dan zong ik
gewoon een lied uit de bundel van Johannes de Heer: 
“Er komen stromen van zegen, dat heeft Gods woord ons beloofd. 
Stromen verkwikkend als regen vallen op elk die gelooft.”’

Sander zijn reis naar de Eeuwige, naar Hem die niet van wijken weet. 
Het Aloysiusberaad

Nieuwsbrief en website in de zomervakantie
Tijdens de zomervakantie worden de nieuwsbrieven om de week gestuurd.  Dat betekent dat u de
volgende  nieuwsbrief  op  27  augustus  zal  ontvangen.  Berichten  voor  de  volgende  editie  gaarne
uiterlijk woensdagavond voor  de  week  van  uitgave  zenden  naar  ons  e-
mailadres: communicatie@katholiekutrecht.nl.  Digitale  kopij  (indien  mogelijk)  aanleveren  als  Word
document. LET OP: In verband met beperkte ruimte maximaal 150 woorden.
Op dezelfde wijze  wordt  onze website  tijdens  deze periode om de twee weken bijgehouden,  dus
relevante berichten of veranderingen in de vieringen en/of activiteiten moeten op tijd vermeld worden
naar: communicatie@katholiekutrecht.nl, anders kunnen we hun publicatie en/of aanpassingen op de
website niet garanderen.
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