
       Salvator 
 
Secretariaat Salvatorparochie  
Rozenstraat 1 Utrecht 
open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.nr: 030-2318545 
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl 
Mariakapel St. Augustinuskerk 
Voorlopig gesloten. Wel geopend op 
zaterdagmorgen 11.00u voor het 
Rozenkransgebed 
Oudegracht 69, Utrecht 
 

 

Contact 43 (19 okt. t/m  20 okt. 2019) 

 
Centraal Secretariaat Katholiek Utrecht, 
Adr.van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht  
tel 030-2546147 ma t/m do: 9-16u, vr tot 12u. 
mailadres: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
Sint Catharinakathedraal  
Lange Nieuwstraat 36, Utrecht 
open zo 10-12, zat 11-17u 
Mariakapel open di. t/m vr. 10-17u 
 

augustinusberaad@katholiekutrecht.nl   catharinaberaad@kattholiekutrecht.nl    
Misintenties gelieve door te geven aan het Centraal Secretariaat (secretariaat@katholiekutrecht.nl) 
 

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat Sint Catharinakathedraal 

Za 19 11.15u: Rozenkransgebed 
            (in de nood)Mariakapel 
12.00u: Eucharistieviering  

18.30u: Eucharistieviering (cantor) 
             
 

                 Negen-en-Twintigste Zondag door het Jaar 
                Psalterium: wk. I 

Zo 20  10:30u:  Eucharistieviering: (celebrant: rector P. Kuipers) 
             Koor: Schola Martini (gregoriaans) 
             Wereldmissiedag 
12.30u:  Holy Mass in English 
13.30u:  Biechtgelegenheid Eng; Ned 
 

Ma 21 12.30u: Eucharistieviering 
 

19.00u: Eucharistieviering 
            aansluitend bidden om Roepingen (tot 20.00 uur) 
 

Di 22 12.30u: Eucharistieviering 
 

 
19.00u: Eucharistieviering 

Wo 23 12.30u: Eucharistieviering 
 

18.30-18.50u: Biechtgelegenheid 
18.30u: Rozenkransgebed 
19.00u: Eucharistieviering  
 

Do 24 12.30u: Eucharistieviering 
 

19.00u: Eucharistieviering 

Vr 25 12.30u: Eucharistieviering 19.00u: Eucharistieviering 

                                                                                                     

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat 
 

Sint Catharinakathedraal 

Za 26 11.15u: Rozenkransgebed 
12.00u: Eucharistieviering (cantor) 

18.30u: Eucharistieviering (cantor) 

Zo 27  10.30u: Eucharistieviering 
            (celebrant: pater M. Schrama osa) 
12.30u: Holy Mass in English 
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned 
 

Een woord van Sint Augustinus 
Het huis waar wij allen samen bidden, is dit gebouw hier. Maar het huis van God zijn  
wij zelf... toch maken wij alleen het huis van de Heer uit als wij in liefde een éénheid gaan 
worden met elkaar (preek 336). 
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Mededelingen 
 

• Oktobermaand is ook Maria extra in de bloemen zetten. Een nieuw initiatief leg ik u voor om in de 

oktobermaand bloemen te brengen voor Maria. Er staat al een emmer met water klaar in haar kapel waarin u 

bloemen kunt plaatsen. Deze zullen dan door Ben van der Maat worden verwerkt. Ik ben altijd blij dat te zien bij de 
St. Jan in Den Bosch. Ik vertrouw erop dat dit bij ons in Utrecht, in de Catharina kathedraal ook tot bloei kan 

komen. Je gebed bij Maria, een kaars aan te steken en haar te bedanken met bloemen.  

Plebaan Boogers 
 

• 20 oktober – Wereldmissiedag. Missiezondag gaat terug op de missionaire beweging in de negentiende eeuw, die 

als lekenbeweging begon en aanleiding gaf tot het ontstaan van vele missiecongregaties. In 1926 wees paus Pius XI 

de een-na-laatste zondag van de maand oktober aan als wereldmissiezondag. 

De opbrengst van de collecte op deze zondag  is bestemd voor Wereldmissiedag/missiezondag. 
 

• Op 19 september jl. is de wekelijkse Choral Evensong & Pub in de monumentale Utrechtse binnenstadskerken (op 

koopavond) gestart. Met het project Choral Evensong & Pub wordt een plek van verstilling, gebed, meditatie, 

schoonheid, rust en ontmoeting aangeboden in de hectiek van het doordeweekse bestaan. Aansluitend is er 
gelegenheid elkaar te ontmoeten in de “pub”. Op donderdag 17 oktober is deze ontmoeting in de St. 

Catharinakathedraal (20.00 uur). De Evensongs worden gezongen door koren met affiniteit voor Anglicaanse 

kathedrale muziek. Zie voor meer informatie de folder (achter in de kerk). 
 

• 25 oktober: verjaardag van de wijding van alle kerken waarvan de wijdingsdatum niet bekend is. 

 

• De Nood-Mariakapel van de St. Augustinuskerk (Oudegracht 69)  is al enige tijd doordeweeks gesloten. Het 

Augustinusberaad is op zoek naar vrijwilligers die doordeweeks de Nood-Mariakapel willen openen en sluiten. Dit 

kan vanaf 1 dag (ochtend en/of middag) per week. Op dit moment is de kapel alleen op zaterdag geopend. Graag 
melden bij: Monique Kanawi, per email augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of op dinsdagochtend bij het 

pastoraal centrum. Bij voorbaat dank! 

 

• Allerzielen 2 november: tijdens de mis in de kapel van de Zusters Augustinessen op zaterdag 2 

november kunnen de namen genoemd worden van uw dierbare overledenen. Parochianen die de naam van een 

voor hen dierbare overledene willen laten noemen, kunnen die tot en met dinsdag 26 oktober a.s. doorgeven via 

het mailadres: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl.  

 

• Zaterdag 2 november  a.s.  is er ook direct ná de Eucharistieviering in de Kapel van de Zusters Augustinessen 

gelegenheid om elkaar bij een eenvoudige lunch te ontmoeten in het parochiecentrum van de St. 

Augustinuskerk, aan de Rozenstraat 1, Utrecht. U bent allen van harte welkom!  
 

• Op zaterdag 9 november a.s. vindt ter afsluiting van de St. Maartenparade een feestelijk concert plaats door het 

kathedrale koor en de koorschool in samenwerking met het Domstad Jeugdorkest. Onder andere de Martinus 
Cantate van Wouter van Belle wordt uitgevoerd. Zaterdag 9 november 20.30 uur in de Sint Catharinakathedraal. 

Vrij Toegang. 

 

• Op zaterdag 9 november vervalt de avondmis  om 18.30 uur  in de Vredeskapel (St. Catharinakathedraal). 
Vanwege roepingenpastoraat (o.l.v. kardinaal Eijk) is er die dag in de Vredeskapel vanaf 09.30 uur een 

gebedsestafette.  

 

• Afscheid én versterking van het Catharinaberaad. Per 14 oktober aanstaande neemt Jorden van der Haas na 
ruim anderhalf jaar afscheid van het Catharinaberaad. Vanwege een uitbreiding van zijn functie is zijn werk niet 

langer te combineren met het lidmaatschap van het beraad. Jorden heeft aangegeven zich wel in te willen blijven 

zetten voor de gemeenschap, onder meer op het gebied van de collectes en de Actie kerkbalans. Vanwege Jordens 

afscheid is het Catharinaberaad op zoek naar versterking! Zet u/jij zich/je graag in voor de gemeenschap rond de 
Catharinakathedraal? En denkt u/denk je graag mee over de ontwikkeling van de gemeenschap op de lange 

termijn? Misschien is het lidmaatschap van het beraad dan wat voor u/jou! Interesse kan kenbaar worden gemaakt 

bij de leden van het beraad - Ben, Johan, Fleur of Chantal - of via catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 
 

 
 

Na de zondagviering in de St. Catharinakathedraal is er koffie en thee in het Bonifatiushuis (Nieuwegracht 61). Iedereen is 

van harte welkom! 
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