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 2019 Werkgroep leden 

Inleiding 
Graag heten we u, beste parochiaan en/of bezoeker, namens onze Wel-
komstgroep van harte welkom in onze Sint Catharinakathedraal, een kerk 
met vele zichtbare en verborgen schatten. 
De kathedraal wordt gedragen door parochianen, vrijwilligers, koren, voor-
gangers en talrijke betrokken bekenden en onbekenden, die hun onder-
steunende bijdragen leveren. 
De kathedraal is de kerk van de Aartsbisschop en een Metropolitane Kerk. 
Zij staat daarmee symbool voor Rooms Katholiek Nederland. 
De kathedraal is een unieke middeleeuwse kerk in de historische binnen-
stad van Utrecht. Zij is samen met het Museum Catharijneconvent oor-
spronkelijk als Karmelietenklooster gebouwd in 1468. In onze kerk zijn be-
kenden begraven zoals Voetius, Bloemaert en Van Honthorst. De kerk bezit 
een Maarschalkerweerdorgel uit 1903, een Engels orgel uit 1852 en een 
kistorgel uit 1979 van Elbertse. 
 
Dit boekje bevat een overzicht van Eucharistievieringen, liturgische muziek 
en activiteiten in de periode januari 2020 tot juli 2020.  
Vaste vieringen door de week 
Mis in Vredeskapel (dagelijks)    19.00 uur 
Rozenkransgebed en biechtgelegenheid (woensdag)  18.30 uur 
Aanbidding (1e maandag van de maand)    20.00 uur 
 

KinderWoordDienst (2e zondag van de maand en missen met Kathe-
drale Koorschool Utrecht groep 7&8). 

 
Wijzigingen voorbehouden. 

Actuele en aanvullende informatie: https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeen-
schappen/catharina/, zie ook wekelijks Salvatorcontact en tweemaandelijks 
Tussentijds Magazine.  
 

 Op 8 of 15 maart 2020 viert de Engelse Mis haar verjaardag. 
 Op 4 & 5 mei zijn er speciale activiteiten gepland  

Zie website: 
 https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/catharina/ 

 
Aanbevolen: Choral Evensong & Pub 18 juni 2020  20.00 uur. 
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Voorwoord 
Voor een levendige en enthousiaste geloofsgemeenschap is het van het al-
lergrootste belang dat deze uitnodigend en gastvrij is. Mensen die tot de 
gemeenschap behoren willen zich welkom voelen en mensen die er voor 
het eerst binnenkomen willen het gevoel krijgen dat ze gezien worden. 
Goede informatie hoort daar zeker bij: welke vieringen en activiteiten 
biedt de geloofsgemeenschap aan en wat is de moeite waard om bij aan-
wezig te zijn?  
Dat is het doel van deze informatiegids. Heel veel mensen zetten zich in 
om onze kathedrale gemeenschap een vitale en gastvrije gemeenschap te 
laten zijn. Ik denk hierbij aan het Team Welkom dat elke zondag in het 
kerkportaal te vinden is om mensen welkom te heten en van informatie te 
voorzien. Maar ook aan onze koren en allen die actief zijn in de liturgie, de 
Catechese- en Diaconiegroep en natuurlijk de vele mensen achter de 
schermen. 
Ik hoop dat dit boekje voor u een echte gids mag zijn door het veelkleurige 
landschap van onze geloofsgemeenschap en dat het u mag uitnodigen deel 
te nemen aan een van de vele vieringen of andere activiteiten in de ko-
mende maanden.  
 
Rector Patrick Kuipers 
 
Team Welkom 
Misschien wilt u eerst gewoon vrijblijvend kennismaken met parochianen 
of een kopje koffie drinken. Dat kan via onze Welkomstgroep. Wij zijn er ie-
dere zondag voor- en na de viering, zowel voor de Nederlandse als de En-
gelse Mis. Onze activiteiten staan vermeld in het onderdeel Diaconie van 
dit boekje. 
 
Wilt u op een andere manier met het Team Welkom in contact komen, dan 
kan dat natuurlijk ook. Mail ons, dan nemen we contact met u op. 
carolinebennemeer@gmail.com 
 
We hopen van harte dat dit boekje u uitnodigt tot een meer verdiepende 
kennismaking met de Sint Catharinakathedraal. 
Graag tot ziens! 
 
Wilt u de volgende versie digitaal ontvangen mail ons: 
Catharinaberaad@katholiekutrecht.nl  
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Een keer zingen tijdens de Hoogmis? 
Voor parochianen van de Sint Catharinakathedraal, ouders (en leerkrach-
ten) van Koorschoolleerlingen en andere geïnteresseerden zal er in januari 
/ februari 2020 een project georganiseerd worden om eenmalig de Hoog-
mis te zingen o.l.v. de dirigent van het Kathedrale Koor, Gerard Beemster. 
Met mooie maar niet te moeilijke muziek willen we mensen in de gelegen-
heid stellen eens te ervaren hoe dat is en wat erbij komt kijken.  
Wie weet groeit er iets nieuws voort uit dit initiatief waarmee de parochie-
gemeenschap van de Kathedraal verlevendigd wordt. We nodigen iedereen 
die dit aanspreekt van harte uit de stap te wagen! 
Mensen die graag zingen, noten kunnen lezen en wellicht ook enige koor-
ervaring hebben zijn welkom bij dit project. 
Repetities: 5 maandagavonden (13, 20 en 27 januari, 3 en 10 februari, van 
20.00 - 21.30 uur Kathedrale Koorschool, Plompetorengracht) en Hoogmis 
op 16 februari, repetitie vanaf 10.00 uur, Hoogmis, 10.30 uur. 
Kosten: € 20 om de onkosten te dekken (bladmuziek, koffie, thee). 
Aanmelden: info@kathedralekoorutrecht@gmail.com 
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Januari 2020 
 
Woensdag 1 januari  H.Maria, Moeder van God 10.30 uur 
Koor:  Cantor 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zaterdag 4 januari  Driekoningen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 5 januari  Driekoningen 10.30 uur 
Koor:   Cantemus Domino 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa Populi    H. Andriessen  
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 5 januari  Driekoningen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zaterdag 11 januari  Doop van de Heer 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 12 januari  Doop van de Heer 10.30 uur 
Koor:  Koorschool meisjes 7+8/KKU Senioren/Cappella Catharina  
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Christchurchmass   M. Archer 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 12 januari  Doop van de Heer (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
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Zaterdag 18 januari  tweede zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Liturgie en boekjes 
Zondag 19 januari  tweede zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Koorschool jongens 7+8/KKU Senioren/Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Mis: Missa ad modum tubae A. de Klerk 
Collecte: Liturgie en boekjes 
Zondag 19 januari  tweede zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Liturgie en boekjes 
Zaterdag 25 januari  derde zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 26 januari  derde zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Marti Severt 
Organist:   Cecilia Raymakers  
Celebrant:  pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Gregoriaanse 
Proprium:  ‘Dominus secus mare’ 
Vaste gezangen: Missa XI 
Credo: III 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 26 januari  derde zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Koos Smits 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
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Februari 2020 
 
Zaterdag 1 februari  vierde zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 2 februari  vierde zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pastoor Boogers 
Ordinarium Missa in hon. St.Joh. de Deo J.Haydn 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 2 februari  vierde zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zaterdag 8 februari  vijfde zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 9 februari  vijfde zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  KKU Tutti 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Hoogenboom, diaken Van der Steenstraeten 
Ordinarium Missa in hon. St.Joh. de Deo J. Haydn 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 9 februari  vijfde zondag door het jaar A (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zaterdag 15 februari  zesde zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
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Zondag 16 februari  zesde zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Project koor ouders KKU/koorschool + parochianen 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Ordinarium  Messe Solenelle    H. Boerema  
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 16 februari  zesde zondag door het jaar A (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zaterdag 22 februari  zevende zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 23 februari  zevende zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Marti Severt 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Gregoriaanse 
Proprium:  ‘Domine, in tua misericordia’ 
Vaste gezangen: Missa XI 
Credo: I 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 23 februari  zevende zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Woensdag 26 februari  Aswoensdag 18.30 uur 
Koor:  Convocatie 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Celebrant: pastoor Boogers 
Ordinarium  Mass for 4 voices   W. Byrd 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zaterdag 29 februari  eerste zondag veertigdagentijd A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
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Maart 2020 
 
Zondag 1 maart  eerste zondag veertigdagentijd A 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zondag 1 maart  eerste zondag veertigdagentijd A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zaterdag 7 maart  tweede zondag veertigdagentijd A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 8 maart  tweede zondag veertigdagentijd A 10.30 uur 
Koor:   KKU Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Hoogenboom, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa Diatonica    H.Andriessen  
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 8 maart  tweede zondag veertigdagentijd A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant:  mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zaterdag 14 maart  derde zondag veertigdagentijd A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Deurcollecte: Vastenactie 
  



 

Pagina * 11 

Zondag 15 maart  derde zondag veertigdagentijd A 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Marti Severt 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Gregoriaanse 
Proprium:  ‘Oculi mei’ 
Vaste gezangen: Missa XVII 
Credo: I 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zondag 15 maart  derde zondag veertigdagentijd A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zaterdag 21 maart  vierde zondag veertigdagentijd A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 22 maart  vierde zondag veertigdagentijd A 10.30 uur 
Koor:   Koorschool 7&8 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten  
Mis:  Missa puerorum   J. Rheinberger 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 22 maart  vierde zondag veertigdagentijd A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
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Zaterdag 28 maart  vijfde zondag veertigdagentijd A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zondag 29 maart  vijfde zondag veertigdagentijd A 10.30 uur 
Koor:   KKU Heren  
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa simplex   T. van der Sande 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zondag 29 maart  vijfde zondag veertigdagentijd A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Koos Smits  
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Vastenactie 
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April 2020 
 
Zaterdag 4 april  Palmzondag 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zondag 5 april  Palmzondag 10.30 uur 
Koor:  Koorschool groep 4, 5 & 6 
Dirigent:  Gerard Beemster  
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Hoogenboom, diaken Van der Steenstraeten 
Gezinsviering 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Deurcollecte: Vastenactie 
Zondag 5 april  Palmzondag (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Deurcollecte: Vastenactie 
Witte Donderdag 9 april  19.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Goede Vrijdag 10 april  Kruisweg 15.00 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Goede Vrijdag 10 april  19.30 uur 
Koor:  Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster  
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Eijk, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
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Zaterdag 11 april  Paaswake 21.00 uur 
Koor:  Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster  
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Marcusmis  Fl. vd Putt/W. Van Belle 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 12 april  Pasen 10.30 uur 
Koor:   KKU Tutti 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  messe Sollennelle   L. Vierne 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Deurcollecte: Voor het KKU 
Zondag 12 april  Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Maandag 13 april  Tweede Paasdag 10.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zaterdag 18 april  Beloken Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 19 april  Beloken Pasen 10.30 uur 
Koor:   Liverpool Metropolitan Cathedral Choir 
Dirigent: Christopher McElroy 
Organist:  Richard Lea 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
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Zondag 19 april  Beloken Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zaterdag 25 april  derde zondag van de Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 26 april  derde zondag van de Pasen 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Marti Severt 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Gregoriaanse 
Proprium:  ‘Jubilate Deo omnis terra’ 
Vaste gezangen: Missa I 
Credo: I 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 26 april  derde zondag van de Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers  
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad  
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Mei 2020 
 
Zaterdag 2 mei  vierde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Deurcollecte: Roepingenzondag 
Zondag 3 mei  vierde zondag van Pasen  10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Deurcollecte: Roepingenzondag 
Zondag 3 mei  vierde zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Deurcollecte: Roepingenzondag 
Zaterdag 9 mei  vijfde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 10 mei  vijfde zondag van Pasen  10.30 uur 
Koor:   KKU Tutti 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa brevis    A. Carter 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 10 mei  vijfde zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zaterdag 16 mei  zesde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Koos Smits 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
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Zondag 17 mei  zesde zondag van Pasen 10.30 uur 
Koor:   KKU Senioren/Cappella Catharina 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa `Cum Jubilo‘   M. Duruflé 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 17 mei  zesde zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Koos Smits 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Donderdag 21 mei  Hemelvaart 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zaterdag 23 mei  zevende zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 24 mei  zevende zondag van Pasen 10.30 uur 
Cantor:  nnb 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: mgr. Hoogenboom, diaken Van der Steenstraeten 
Mis: Missa ad modum gregorianum I. de Sutter 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 24 mei  zevende zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zaterdag 30 mei  Vormsel 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: mgr. Eijk, pastoor Boogers 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
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Zondag 31 mei  Pinksteren 10.30 uur 
Koor:   KKU Tutti 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Eijk, pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten  
Mis:  Nicolaimesse    J. Haydn 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Zondag 31 mei  Pinksteren (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
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Juni 2020 
 
Maandag 1 juni  Tweede Pinksterdag 10.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Zaterdag 6 juni  Priesterwijding 10.30 uur 
Koor:   KKU Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: NNB 
Mis:  NNB  
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zaterdag 6 juni  Drievuldigheid 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 7 juni Drievuldigheid 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino  
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 7 juni  Drievuldigheid (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zaterdag 13 juni  Sacramentsdag 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 14 juni  Sacramentsdag 10.30 uur 
Koor:  St Josephkoor 
Dirigent:  M. Broeren 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 14 juni  Sacramentsdag (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: pastoor Koos Smits 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
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Donderdag 18 juni  Coral Evensong & Pub 20.00 uur 
Koor:   KKU Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, dominee H. Rijken e.a. 
Collecte: Kosten liturgie 
Zaterdag 20 juni  tiende zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Koos Smits 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 21 juni  tiende zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  KKU Senioren/Cappella Catharina 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Mis: Christchurchmass M. Archer 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 21 juni  tiende zondag door het jaar A (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: pastoor Koos Smits 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zaterdag 27 juni  elfde zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Zielzorgers/aalmoezeniers in het NL'se leger 
Zondag 28 juni  elfde zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Koorschool 6, 7 & 8 / KKU Heren 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa in hon. Joh. de Deo  J. Haydn 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Zielzorgers/aalmoezeniers in het NL'se leger 
Zondag 28 juni elfde zondag door het jaar A (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Deurcollecte: Zielzorgers/aalmoezeniers in het NL'se leger 
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Juli 2020 
 
Zaterdag 4 juli  twaalfde zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 5 juli  twaalfde zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino  
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 5 juli  twaalfde zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zaterdag 11 juli  dertiende zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 12 juli  dertiende zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Koorschool en KKU Tutti (afscheid groep 8) 
Dirigent:  Gerard Beemster 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Hoogenboom, diaken Van der Steenstraeten 
Mis:  Missa ‘o soberana luz’   F.de Magalhaes 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 12 juli  dertiende zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: mgr. Hoogenboom 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zaterdag 18 juli  veertiende zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   pastoor Boogers 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zondag 19 juli  veertiende zondag door het jaar A 10.30 uur 
Koor:  Cantor 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
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Zondag 19 juli  veertiende zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Onderhoud en gebruikskosten kerkgebouw 
Zaterdag 25 juli  vijftiende zondag door het jaar A 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   pater Schrama 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 26 juli  vijftiende zondag door het jaar A 10.30 uur 
Cantor:  NNB 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
Zondag 26 juli  vijftiende zondag door het jaar A (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling programma  Gerard Beemster 
Coördinatie   Marga Smit-Bakker 
Foto voorkant   Wouter van Belle  
Foto pagina 5   Maurice de Groot 
Opmaak boekje   Marga Smit-Bakker 
Gepubliceerd op   20 december 2019 
 
 

Wijzigingen en meer details zie: 
www.kathedralekoorutrecht.nl/agenda/muziek-in-de-kathedraal.pdf 
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Activiteiten Januari 2020 - Juli 2020 
 
Diaconie 
Team Welkom  
Doel van het Team Welkom is om iedereen zich welkom te laten voelen in 
onze Kathedraal. 
Het Team Welkom brengt het liturgische, catechetische en diaconale aan-
bod actief onder de aandacht en nodigt uit voor het koffiedrinken na de 
mis. Zodoende worden mensen actief geïnformeerd over en/of betrokken 
bij de parochiale activiteiten, hetzij als deelnemer, hetzij als vrijwilliger, 
waardoor er onderlinge kennismakingen kunnen ontstaan. 
Ook willen we een aanspreekpunt zijn voor (informatie)vragen die mensen 
hebben, om ze evt. verder op weg te kunnen helpen. 
 
1x per 2 maanden organiseren we een welkom-borrel voor nieuwe paro-
chianen. In een ongedwongen sfeer wordt er gekletst en een drankje ge-
dronken. Wel zo leuk als je de volgende keer naar de kerk komt dat je dan 
een bekend gezicht ziet! 
 
Samenstelling Team Welkom 
We hebben twee teams, één team voor de Nederlandstalige gemeenschap 
en één team voor de Engelstalige gemeenschap. 
Beide teams bestaan op dit moment uit vier deelnemers. De komende pe-
riode willen we groeien naar acht deelnemers per team.  
Als de teams op volle sterkte zijn, willen we Katholieken die naar de bin-
nenstad van Utrecht verhuizen eenmalig bezoeken om ze welkom te he-
ten. 
Coördinator: Caroline Bennemeer 
carolinebennemeer@gmail.com 
telefoon: 06 29374515. 
 
Programma 
Zaterdag 11 januari Welkomstborrel 1 16.30 – 17.30 uur 
Zaterdag  14 maart   Welkomstborrel 2 16.30 – 17.30 uur 
Zaterdag 6 juni          Welkomstborrel 3 16.30 – 17.30 uur 

Locatie: Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht 
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Team “Landen” 
Team Landen is er om op een laagdrempelige manier te zorgen voor ver-
binding tussen parochianen. Het team “landen” zorgt er letterlijk voor dat 
mensen kunnen “landen” door in contact te komen met andere mensen uit 
de geloofsgemeenschap. Het team faciliteert en organiseert activiteiten. 
Deze activiteiten zijn bedoeld voor iedereen  
Samenstelling Team “Landen” 
Het team heeft geen vaste samenstelling. Mocht je zin hebben om eenma-
lig mee te helpen, meld je dan aan:  
Coördinator: Caroline Bennemeer 
carolinebennemeer@gmail.com 
telefoon: 06 29374515. 
 
Programma 
We gaan van start op de verjaardag van de Engelse mis.  
Deze wordt gevierd óf op zondag 8 maart óf op zondag 15 maart.  
Ten tijde van het uitkomen van dit boekje is de definitieve datum en het 
programma nog niet bekend. Via Team Welkom; de nieuwsbrief van het 
Catharinaberaad en op de algemene website zal worden gecommuniceerd 
welke dag het definitief wordt en wat het programma zal zijn.  
Via het Team Welkom; het Salvator Contact en https://katholiekutrecht.nl/ge-
loofsgemeenschappen/catharina/  
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Catechese 
 
Alpha-cursus  
Doel van de alpha-cursus is kennismaken met het christelijk geloof. 
Alpha biedt aan iedereen de mogelijkheid om in circa tien bijeenkomsten 
en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christe-
lijke geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon 
leuk! De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijke maaltijd. 
Aanvang 9 januari tien opeenvolgende donderdagavonden en een week-
end (7 t/m 9 februari) 
Aanvang 14 april tien opeenvolgende dinsdagavonden en een weekend  
(15 t/m 17 mei) 
Aanvang      19.00 – 21.30 uur 
Locatie: Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht 
 
Coördinator: Elly Kooistra  
kooistra307@gmail.com 
telefoon: 06 1965 8715 of 030 2300735. 
 
Open Bijbelleesavonden (Lectio Devina) 
Na de eucharistieviering in de vredeskapel kunt u vanuit de kerk meelopen 
naar een ruimte naast de sacristie. U kunt vanzelfsprekend ook meedoen 
zonder de viering vooraf te bezoeken. 
We lezen samen met plebaan Hans Boogers de evangelielezing van de zon-
dag erop. Ieder deelt zijn of haar ervaring waar de tekst hem of haar raakt 
en tot inzichten brengt. 
 
Maandelijks op woensdag open inloop.  
15 januari 2020 Kapittelzaal   19.45 – 21.15 uur 
12 februari 2020 Kapittelzaal   19.45 – 21.15 uur 
18 maart 2020 Kapittelzaal   19.45 – 21.15 uur 
22 april 2020 Kapittelzaal    19.45 – 21.15 uur 
13 mei 2020 Kapittelzaal    19.45 – 21.15 uur 
Meer informatie: https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/catharina/ of 
Salvator Contact 
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Cursus: Verhef je hart  (in verband met jaar van de Eucharistie) 
Plebaan Hans Boogers behandelt het boek Verhef je hart, waarin Paus 
Franciscus spreekt over de onderdelen van de Eucharistie. 
Samuel Goyvaerts, universitair docent Liturgie wetenschappen aan de TST, 
geeft achtergrond informatie en enkele vragen om er dieper op in te gaan. 
 
11 maart 2020 Aeneaskamer   19.45 – 21.15 uur 
8 april 2020 Aeneaskamer    19.45 – 21.15 uur 
6 mei 2020 Aeneaskamer    19.45 – 21.15 uur 
3 juni 2020 Aeneaskamer    19.45 – 21.15 uur 
1 juli 2020 Aeneaskamer    19.45 – 21.15 uur 
15 juli 2020 Aeneaskamer    19.45 – 21.15 uur 
 
Locatie: Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht 
Meer informatie https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/catharina/ of Sal-
vator Contact 
 
Kathedraal schoonmaken, in combinatie met Open Kathedraal 
Eerste zaterdag van de maand open inloop.  9.00 – 12.00 uur 
Coördinator:  Open Kathedraal: Mathieu en Ellen ellenvanardenne@gmail.com 

 

Bidden om roepingen, met en voor priesterstudenten Ariënsinstituut 
Elke maandag:      18.30 - 20.00 uur 
19.00 uur Eucharistieviering, voorafgegaan door Rozenkransgebed (18.30 
uur) en gevolgd door Aanbidding (tot 20.00 uur) 
Coördinator: rector Patrick Kuipers rector@ariensinstituut.nl 

 
Eerste Heilige Communie en Vormsel 
Als uw kinderen het verlangen koesteren om opgenomen te worden in de 
Rooms-Katholieke Kerk bieden de samenwerkende parochies Katholiek 
Utrecht catechese  aan die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament 
van de Eerste Heilige Communie en/of het Vormsel. Voor deelname kunt u 
zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat 
Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. 
 
Jaarprogramma jongerenpastoraat 2020 
Go Rome  
Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome ge-
weest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze 
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wereldstad? Die kans krijg je nu! Van 26 april tot en met 2 mei 2020 orga-
niseren de Nederlandse bisdommen een Jongerenbedevaart naar Rome. 
De hulpbisschoppen mgr. Woorts en mgr. Mutsaerts gaan mee op tocht. In 
Rome word je begeleid door een aantal Nederlandse priesters en diakens 
die de stad goed kennen. 
Tijdens de bedevaart denken wij - in het voetspoor van Petrus en Paulus - 
na over hoe we Jezus' leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. 
Elke dag zal de eucharistie worden gevierd op een bijzondere plaats, waar-
onder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa 
Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op 
het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatij-
nen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. 
Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer 
worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen is daarom een 
vereiste, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die 
opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Ne-
derland. 

In het kort: 

Koren en CV’s 
Cantemus Domino  

 
 antemus Domino is een gemengd koor met 30 leden, is een enthousi-
aste groep mensen die al jarenlang met veel plezier samen muziek 

maakt met een veelzijdig repertoire. Wij zingen zowel Latijnse als Neder-
landse gezangen. Iedere dinsdagavond wordt gerepeteerd in de zaal naast 
de kerk onder leiding van dirigent Ardaan Dercksen en organist Paul van 
der Woude. De goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de 
leden als bijzonder ervaren. Vanwege de restauratie van de St. Augustinus-
kerk zingt het koor momenteel in diverse andere katholieke kerken in 
Utrecht1. 

 
1 https://katholiekutrecht.nl/2019/05/28/wil-jij-ook-zingen-bij-cantemus-domino/ 

Wanneer: 26 april t/m 2 mei 2020 
Voor wie: Maximaal aantal deelnemers: 100 jongeren tussen de 18 t/m 28 jaar 
Prijs: € 439,- (tot 31 december 2019, daarna zal de prijs hoger liggen!) 
Organisatie: Jong Katholiek en Huis voor de Pelgrim 
Contact: Huis voor de Pelgrim, e-mail info@huisvoordepelgrim.nl, tel. 043-3215715 
Inschrijving: Via de inschrijfpagina van Huis voor de Pelgrim 

C
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Kathedrale Koorschool Utrecht  

e Kathedrale Koorschool is een reguliere basisschool waar muziek 
wordt beschouwd als kernvak. Naast rekenen, taal en de andere 

schoolvakken hebben de kinderen 3 keer per week muziekles of koorrepe-
titie. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan drama en expressie om 
op het podium goed voor de dag te kunnen komen. De Koorschool kent al-
leen een bovenbouw. Kinderen zijn er welkom vanaf groep 5. (En soms 
vanaf groep 4)  

De kinderen van groep 7 en 8 maken deel uit van het Kathedrale Koor 
(KKU). Dit is een gemengd koor waarin de sopraan- en altpartijen worden 
gezongen door geschoolde kinderstemmen. De tenor- en baspartij wordt 
gezongen door volwassenen. Het koor zingt elke maand en tijdens de 
feestdagen in de hoogmissen van de Catharinakathedraal in Utrecht. Het is 
voor kinderen een verrijkende ervaring om, naast kinderkoorrepertoire, 
vertrouwd te raken met geestelijke muziek van de klassieke meesters. Ook 
doen de kinderen mee aan het merendeel van de activiteiten die het KKU 
organiseert, waaronder een tweejaarlijkse internationale concertreis.  

Daarnaast geven de koorschoolkinderen regelmatig concerten en werken 
zij mee aan professionele muziektheaterproducties. Zo waren ze de afgelo-
pen jaren o.a. te zien in 'Hänsel und Gretel' van de Nationale Opera,  de 
Kinder-Mattheus van Ton Koopman en de familievoorstelling 'Ik wil Ridder 
worden' tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht. De Koorschoolkin-
deren wonnen goud tijdens het muziekfestival 'Young Bohemia 2017' in 
Praag, openden in december 2018 de Caravaggio tentoonstelling in het 
Centraal Museum in bijzijn van Koning Willem Alexander en waren op TV 
te zien in de Top2000 quiz á gogo en namen deel aan het festival Youth 
Choirs in Movement in Bonn, waar ze musicalnummers zongen in geënsce-
neerde setting. 

Meer informatie: Margriet van der Ploeg, directeur-bestuurder (tel. 030-
2340910) of via margriet@koorschoolutrecht.nl of www.koorschool-utrecht.nl. 

D 
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Kathedrale Koor Utrecht 
 

et Kathedrale Koor Utrecht is een uniek koor. Niet alleen is het met zijn 
ruim 150-jarige geschiedenis een van de oudste koren in Utrecht, het 

kent ook een bijzondere samenstelling. Het koor bestaat uit kinderen, jon-
geren en mannen. De kinderen komen uit de groepen 7 en 8 van de Kathe-
drale Koorschool Utrecht (zie hierna). De meeste jongeren – Senioren – heb-
ben een koorschoolverleden, hoewel het sinds kort ook mogelijk is om via 
audities lid te worden. De jongens groeien na enkele jaren door naar de He-
ren. De meisjessenioren stromen na enkele jaren door naar de Cappella Ca-
tharina. Gerard Beemster is sinds 1989 de dirigent van het koor. Vaste be-
geleider van het koor op het orgel of de piano is Wouter van Belle.  
 
Hoogmissen 
Het Kathedrale Koor zingt tijdens iedere Hoogmis in de Sint Catharinakathe-
draal. Dat gebeurt in wisselende samenstelling:  groep 7/8, de senioren, de 
Cappella Catharina en de Heren. Incidenteel zingt tijdens een mis een cantor 
of een gastkoor. De data worden een jaar van tevoren vastgelegd en bekend 
gemaakt in de jaarkalender. In de planning wordt rekening gehouden met 
vakanties. Tijdens de Hoogmis is er voor groep 7 en 8 de KinderWoord-
Dienst. Dit houdt in, dat de kinderen gedurende de dienst van het Woord 
een eigen verhaal en verwerking van het verhaal aangeboden krijgen in de 
Vredeskapel. De KWD wordt verzorgd door vrijwilligers, die de verhalen en 
de verwerking voorbereiden.  
 
Kleding 
Het koor draagt in de Hoogmis koorkleding, in principe altijd het donker-
blauw. Bij bijzondere vieringen draagt het koor rood-witte kleding.  
 
Extra activiteiten: concerten, zeilen en reizen  
 Naast de Hoogmissen organiseert het koor extra activiteiten zoals con-

certen, die jaarlijks rond Kerst en Pasen gegeven worden. Aan het Kerst-
concert nemen ook de kinderen van groep 5 en 6 van de Koorschool deel. 

 In de tijd voor Pasen assisteert het kinderkoor vaak bij uitvoeringen van 
de Mattheus Passion door een ander koor. In dit kinderkoor zingen de 
kinderen van groep 7 en 8 en de Senioren mee.  

 De leden van het koor organiseren jaarlijks in augustus een zeilweekend 
om de Senioren welkom te heten die na de koorschool bij het KKU blijven 
zingen. 

H 
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 Het koor maakt ieder jaar een concertreis. In de even jaren gaan alleen 
de leden op reis (dat is het jaar dat de Koorschool ook een buitenlandse 
reis maakt), in de oneven jaren gaan ook groep 7 en 8 mee.  

 
Nieuwe aanmeldingen 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en kun je goed zingen? Kom dan auditie doen 
voor de senioren en Cappella Catharina. De repetities zijn op donderdag-
avond tussen 19.00 en 22.00 uur. Daarnaast zijn er regelmatig repetitieda-
gen, meestal in het weekend. Aanmelden kan per e-mail naar: voorzitter@ka-
thedralekoorutrecht.nl. 
 
Meer informatie: www.kathedralekoorutrecht.nl 
 
Gerard Beemster studeerde aan het Nederlands Instituut voor Kerkmu-
ziek te Utrecht o.l.v. Reinier Wakelkamp (koordirectie), Rinus Groot (piano) 
en Kees de Wijs (orgel). Later voltooide hij ook zijn opleiding solozang aan 
het Conservatorium Alkmaar (Maartje Kliffen en Maja Schermerhorn). Ook 
volgde hij een specialisatiecursus Kinderkoordirectie aan het Koninklijk 
Conservatorium te Den Haag.  
Belangrijk voor zijn ontwikkeling als zanger en musicus waren ook zijn in-
terpretatielessen bij de bariton Bernárd Kruysen.  
Sinds 1989 is hij als “zangmeester” verbonden aan de Kathedrale Koor-
school Utrecht en is hij dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht,  koor van 
de St.-Catharinakathedraal. 
Met de ensembles van Kathedrale Koor en Koorschool treedt hij op binnen 
het kader van de kathedrale liturgie en op diverse andere podia in binnen 
en buitenland. 
Naast zijn werk bij Kathedrale Koor en Koorschool is hij momenteel ook di-
rigent van het Collegium Vocale Zeist en sinds 2010 is hij ook actief met het 
projectkoor ‘Convocati ‘, waarmee bijzondere koorprojecten worden on-
dernomen. 
Ook reist hij regelmatig af naar Zuid Spanje voor gastdirecties. Verder 
treedt hij incidenteel nog op als solozanger.  
Van zijn werk met het Kathedrale Koor en de Kathedrale Koorschool zijn di-
verse cd’s verschenen. 
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Wouter van Belle studeerde de hoofdvakken piano en orgel aan het 
voormalig Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht.  
Sinds 1985 is Wouter de hoofdorganist van deze St.-Catharinakerk en vaste 
begeleider van het Kathedrale Koor.  Daarnaast is hij repetitor van het 
Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor in Den Haag. Ook bij 
vele andere koren in het land is hij een graag geziene begeleider op zowel 
piano als orgel. Wouter speelt ook orgelconcerten en zijn solospel is vast-
gelegd in vele radio-opnames en cd’s.  
Als componist van koor- en orgelmuziek ontvangt hij regelmatig kleine en 
grotere opdrachten. In april 2011 is zijn compositie ‘Kruiswegsonnetten’ 
voor kamerkoor en drie houtblazers in première gegaan. Een grote compo-
sitie-opdracht op tekst van Psalm 42 voor koor, solisten en klein orkest 
ging in première in juni 2012.  
Wouter geeft ook piano- orgelles in een privépraktijk Utrecht.  
Meer informatie: www.woutervanbelle.nl. 

Paul van der Woude studeerde de hoofdvakken koordirectie, orgel en 
piano. Zijn docenten waren respectievelijk Reinier Wakelkamp, Maurice  
Pirenne en Rinus Groot. Hij volgde deze studies aan het Nederlands Insti-
tuut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht en het Brabants Conservato-
rium te Tilburg.  
Na zijn opleiding, die hij afsloot met diploma's voor docerend musicus en 
uitvoerend musicus, startte hij een veelzijdige carrière als dirigent, orga-
nist, pianist en koorbegeleider. Daarnaast volgde hij diverse cursussen (o.a. 
de Haarlemse Zomeracademie, Bach interpretatie bij Piet Kee), behaalde 
prijzen bij concoursen en verdiepte zich in diverse uitvoeringspraktijken. 
(o.a. Frans klassieke orgelmuziek en voor frans-romantische orgelmuziek 
bij Bernard Bartelink) 
Paul van der Woude geeft regelmatig concerten door heel Nederland en 
verleent zijn medewerking aan diverse radio- en CD opnames. 
Hij is organist - titulair van de St. Augustinuskerk te Utrecht en speelt al-
daar op het historische Lindsen/Maarschalkerweerdorgel literatuur van Ba-
rok tot en met Twintigste eeuw. 
Als pianist houdt hij zich voornamelijk bezig als begeleider van diverse vo-
calisten en instrumentalisten. Daarnaast is hij piano- en orgeldocent2. 
 

 
2 http://members.ziggo.nl/patwoude/home.htm 



 

 

Geachte muziekliefhebber, 
 
Wij hebben u nu en misschien ook eerder mogen verwelkomen als bezoeker van 
onze concerten. Of u heeft een viering bijgewoond die wij opluisterden. 
 
Weet u dat wij u in ruil voor een kleine jaarlijkse bijdrage graag persoonlijk op de 
hoogte houden van onze muzikale activiteiten, u dan ook recht heeft op kortingen 
en u zich ‘Donateur van het Kathedrale Koor Utrecht’ mag noemen? 
 
Onze donateurs ontvangen voor hun bijdrage vanaf € 45,00 per seizoen: 
 in voorverkoop maximaal twee gereserveerde kaarten bestellen voor het be-

treffende concert; 
 twee gereserveerde plaatsen voor het Kerst- en Passieconcert indien gewenst; 
 gratis toegang voor twee personen voor het donateursconcert. 
Het seizoen loopt van september tot en met juni. 
 
U wordt donateur door het versturen van uw gegevens naar het correspondentie-
adres (zie hierna) en het overmaken van uw bijdrage op IBAN NL27INGB 000 
3400645 t.n.v. Vereniging Kathedrale Koor Utrecht te Utrecht, onder vermelding van 
donateur KKU seizoen 2019-2020. Sinds 1 januari 2018 hebben we een ANBI-status. 
 
Graag begroeten wij u als ‘Donateur van het Kathedrale Koor Utrecht’ bij één van 
onze volgende concerten! 
 

Naam:  

  dhr. |  mevr. |  fam.  (aankruisen wat van toepassing is) 
Adres:  

Postcode  Plaats:  

Telefoon:  

E-mail:  

 Als u uw e-mail adres opgeeft kunnen wij u op de hoogte houden van (wijzi-
gingen in) het programma. 

 
Correspondentieadres: 
Secretaris Kathedrale Koor Utrecht 
p/a Plompetorengracht 5, 3512 CA  Utrecht 
E-mail: donateurs@kathedralekoorutrecht.nl  
Website: www.kathedralekoorutrecht.nl  
 


