
       Salvator 
 
Secretariaat Salvatorparochie  
Rozenstraat 1 Utrecht 
open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.nr: 030-2318545 
mailadres: salvator@katholiekutrecht.nl 
Mariakapel St. Augustinuskerk 
open op wo. en vr. van 09 – 16.00 uur  
en op zaterdagmorgen om 11.00u voor 
het Rozenkransgebed 
Oudegracht 69, Utrecht 
 

 

Contact 50 (7 dec. t/m 15 dec.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 
Mariakapel open di. t/m vr. 10-17u 
 

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

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat             Sint Catharinakathedraal 

Za 07 11.15u: Rozenkransgebed  
(in de nood-Mariakapel Oudegracht 69) 
12.00u: Eucharistieviering  
 

18.30u: Eucharistieviering (cantor) 
 

                 TWEEDE ZONDAG VAN DE ADVENT  

                     (Psalterium: wk. II) 
Misintentie: Jo Heeren-van Gennip, Maria Altagracia Sambo-Swinkels, Cornelis Baljet 
 

Zo 08  10:30u:  Eucharistieviering: (celebrant: 
                                            pater M. Schrama osa) 
             Koor: Cantemus Domino 
12.30u:  Holy Mass in English 
13.30u:  Biechtgelegenheid Eng; Ned 

Ma 09 ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN 
DE HEILIGE MAAGD MARIA 
12.30u: Eucharistieviering 
 

ONBEVLEKTE ONTVANGENIS VAN 
DE HEILIGE MAAGD MARIA 
19.00u: Eucharistieviering 
            aansluitend bidden om Roepingen (tot 20.00 uur) 
 

Di 10 12.30u: Eucharistieviering 19.00u: Eucharistieviering 
 

Wo 11 12.30u: Eucharistieviering 
 

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

Do 12 12.30u: Eucharistieviering 
 

19.00u: Eucharistieviering  

Vr 13 H. Lucia, maagd en martelares 
12.30u: Eucharistieviering 

H. Lucia, maagd en martelares  
19.00u: Eucharistieviering 

                                                                                                     

  Kapel Zusters Augustinessen, Waterstraat Sint Catharinakathedraal 
 

Za 14 11.15u: Rozenkransgebed  
(in de nood-Mariakapel Oudegracht 69) 
12.00u: Eucharistieviering (cantor) 

18.30u: Eucharistieviering (cantor) 
 

Zo 15  Derde zondag van de Advent 
10.30u: Eucharistieviering (celebrant: rector Kuipers)                    
12.30u: Holy Mass in English 
13.30u: Biechtgelegenheid Eng; Ned 

Een woord van Sint Augustinus 

Deze profeet, Johannes, ja meer dan een profeet werd waardig bevonden door een profeet 

aangekondigd te worden: Bereidt de weg des Heren, maak zijn paden recht. 

Preek 288,2 
  

mailto:augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
mailto:catharinaberaad@katholiekutrecht.nl


 

 

Mededelingen 

 

• Zaterdag 7 december  a.s.  is er direct ná de Eucharistieviering (die in de Kapel van de Zusters Augustinessen 

plaatsvindt) gelegenheid om elkaar bij een eenvoudige lunch in het parochiecentrum van de St. Augustinuskerk, 

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

 

• Gulden Mis in de St. Catharinakathedraal op 18 december Naar aloude gewoonte zal in de St. 
Catharinakathedraal de zogenaamde Gulden Mis (Missa Aurea) worden gevierd en wel op woensdagavond 18 

december om 19.00 uur. Hiermee wordt de speciale votiefmis aangeduid die wordt opgedragen op een woensdag 

in de Advent. Tijdens deze mis wordt in het bijzonder stil gestaan bij de blijde verwachting van Maria. De 
kathedraal zal voor de gelegenheid met veel kaarsen worden verlicht. Het zijn de spreekwoordelijke donkere dagen 

voor Kerstmis en we zien uit naar de komst van het Licht van de wereld. Over dat licht hebben ook de oude 

profeten ons verteld. Aan het einde van de viering zullen alle aanwezigen uitgenodigd worden om met een kaars in 

hun hand naar de kerststal te komen die dan ook zal worden gezegend. U wordt van harte voor deze viering 
uitgenodigd om de directe voorbereiding op Kerstmis met ons te komen vieren. En dat alles in een donkere kerk, 

bij enkel kaarslicht. Dat werkt sfeervol, meditatief en verstillend.  

 

• 13 december: muziek Pro Deo De Augustinusgemeenschap heeft contact gezocht met vocaal ensemble Sola 
Musica, dat (semi)-religieuze muziek zingt en hier spiritualiteit aan beleeft. Samen met dit koor en priester Koos 

Smits is een bijeenkomst voorbereid onder de naam Pro Deo: “Door te zingen , bouwen we het huis van God”. 

Sola Musica is een jongerenkoor, onder leiding van dirigent Maarten Koopman. De muzikale bijeenkomst, of beter 
gezegd: ontmoeting,  vindt plaats op 13 december in de Rafaelkerk. Op het programma staan o.a. werken van Bach 

en Gjeilo, en een psalmzetting van Arnoud Heerings. Het gaat in het programma echter niet alleen om het luisteren 

naar koorzang en toepasselijke teksten van Augustinus, maar meer nog om een dialoog waarin koorleden én 

publiek, zich afvragen wat nu zo aanspreekt in de religieuze muziek en teksten. Voor zangers in Utrechtse 
kerkkoren én voor niet-zangers inspirerend om mee te maken!  

Plaats: Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Overvecht. Tijd: 19.30 uur 

 

• Voortgang renovatie St. Augustinuskerk (Oudegracht): Een plan van aanpak voor de renovatie is vorige week 
door het parochiebestuur ingediend bij de Raad Economische Aangelegenheden van het Bisdom. Na goedkeuring 

zal een formeel verzoek worden ingediend bij de Diocesane Liturgische Bouw- en Adviescommissie, waarbij ook 

de architecten van het Bisdom de plannen beoordelen. Daarna neemt het bestuur een besluit, dat met volmacht 
wordt voorgelegd aan het Bisdom; in dit traject wordt ook de gemeente betrokken vanwege de status van het 

kerkgebouw als monument. Na akkoord zal Hylkema-erfgoed de aanbesteding organiseren. Het gaat hierbij vooral 

om noodzakelijke renovatie van het gewelf en het plafond, een constructie voor het orgel, verwarming en 

aanpassingen aan het priesterkoor. Na de renovatie van de kerk worden in de tweede fase de bijgebouwen 
aangepakt, dit is reeds meegenomen in de begroting. Op zaterdag 4 januari zult u door het parochiebestuur, de 

bouwgroep en het Augustinusberaad, nader worden geïnformeerd over de actuele stand van zaken tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst in de koffiezaal van de St. Augustinuskerk.  
 

 

• In week 48 bedroeg de gezamenlijke collecte-opbrengst van de Salvatorparochie €1.184,39. De collecteopbrengst 

van de Engelse viering bedroeg  € 393,03. 
 

Tijd door het jaar: Advent 

De adventskrans: De adventskrans met vier kaarsen, die geleidelijk aangestoken worden, zondag na zondag, tot het 

hoogfeest van Kerstmis, is de herinnering aan de verschillende etappes van de heilsgeschiedenis vóór Christus en 
symbool van het profetisch licht dat langzamerhand de nacht verlichtte van de verwachting tot het opgaan van de zon 

van de gerechtigheid.  

Het Hoogfeest van de onbevlekte Ontvangenis van Maria (9 december) als oorspronkelijke voorbereiding op de 
geboorte van Jezus, past goed bij enkele dragende thema’s van de advent. Dit feest verwijst naar het lange wachten op 

de Messias en roept de profetieën en symbolen uit het Oude Testament in herinnering die ook door de adventsliturgie 

gebruikt worden. 
 (uit: Directorium voor de Nederlandse Kerkprovincie 2019/2020, Nationale Raad voor Liturgie) 

 

 

 

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

van harte welkom! 


