
Binnenstads Bericht 
Katholiek Utrecht 

(wk. 03)  
18 t/m 24 januari 2020 

 
Secretariaat binnenstad  
Rozenstraat 1, Utrecht 

open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.: 030-2318545 

mail: salvator@katholiekutrecht.nl  
misintenties via het centraal secretariaat : secretariaat@katholiekutrecht.nl  

 
 
Mariakapel St. Augustinuskerk              St. Catharinakathedraal 
Oudegracht 69                    Lange Nieuwstraat 36 
Open wo en vr 9-16u en za 11-14u           Open za 10-17u, zo 10-14u 
             Mariakapel open di t/m za 10-17u 
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl            Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 

 

“ROOSTER” 
 
Eucharistieviering:  
Maandag tot en met vrijdag om 12:30 uur in de Kapel van de Zusters Augustinessen (hoek 
Waterstraat/Oudegract) en om 19:00 uur in Vredeskapel Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat (op 
dinsdagavond Engelstalig). Op maandag is er na de viering in de Vredeskapel aansluitend bidden om Roepingen 
(tot ca. 20.00 uur) 

 
Rozenkransgebed:  
elke zaterdag 11.15 uur in de (nood)Mariakapel van de Augustinuskerk 
elke woensdag 18.30 uur in de Vredeskapel Catharinakathedraal 
 
Avondgebed Sant’Egidio: elke 1e en 3e donderdag van de maand om 19.30 uur in de kapel van de Zusters 
Augustinessen (hoek Waterstraat/Oudegracht) 
 

Biechtgelegenheid:  
zondag 13.30 uur en woensdag 18.30-18.50 uur in de Catharinakathedraal 

  

Agenda: Tweede zondag door het jaar (psalterium week II) 

Za 18 11:15 uur  Rozenkransgebed    Mariakapel Augustinuskerk 
 12:00 uur Eucharistieviering met cantor  Kapel Zusters Augustinessen Waterstraat 
 18:30 uur Eucharistieviering met cantor  Vredeskapel Catharinakathedraal 
         
Zo 19 10:30 uur Hoogmis (mmv kathedrale koor)              Catharinakathedraal (celebrant: rector Kuipers) 
 12:30 uur Holy mass in English   Catharinakathedraal 
 13:30 uur  Biechtgelegenheid   Catharinakathedraal 
 15:00 uur St. Agnes Vesper   Catharinakathedraal 

 

Misintenties: Cornelis Baljet en Everdina Baljet van Nieuwenhuizen, Paul van Bunnik 
 

 
di. 21 januari: H. Agnes, maagd en martelares 
vr. 24 januari H. Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar 
za.25 januari: Bekering van de heilige apostel Paulus 
 

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


Activiteiten 

“Augustinus inspireert tot… onderweg zijn met elkaar”  
In 2020 organiseert de inspiratiegroep van de St. Augustinuskerk drie middagen. Ons doel is mensen te 

inspireren en de verbondenheid en betrokkenheid onderling weer meer te voelen en te versterken. Het 

overkoepelende thema is onderweg zijn met elkaar. Zeker nu onze Augustinuskerk nog een poos dicht blijft, 
zijn wij letterlijk nog meer op elkaar aangewezen om samen onderweg te blijven, naar elkaar om te zien, 

elkaar van hart tot hart te ontmoeten. Om onszelf onderdeel te blijven voelen van onze geloofsgemeenschap. 

We kiezen voor een wat andere manier dan we gewend zijn. Meer met elkaar, voor elkaar en door elkaar.  
Op zaterdag 15 februari gaan we aan de hand van het gedicht “voetstappen in het zand” met elkaar in 

gesprek. Met bijbehorende vragen willen we onze geloofsbelevenis verdiepen en met elkaar in kleine groepjes 

uitwisselen.  

Op zaterdag 18 april staat de parabel van de Verloren Zoon centraal. We laten ons inspireren door het 
prachtige schilderij van Rembrandt. Wat zegt dit schilderij ons? Herkennen we onszelf misschien in periodes 

in ons leven in een van de mensen uit de parabel? Zijn wij ooit “verloren” geraakt als de jongste zoon, of 

jaloers als de oudste en of kunnen we barmhartigheid in ons eigen hart vinden, zoals de Vader.  
Op zaterdag 13 juni komen we bij het verhaal van het mosterdzaadje. De kiem van ons geloof! Wat een 

genade als je gelooft, als God dichtbij je is. Als het je is meegegeven. Maar, je moet je geloof ook 

onderhouden, verdiepen, en dat is niet altijd even makkelijk, zeker niet als je moeilijke tijden doorstaat. En 
hoe kunnen we elkaar bij deze geloofsbeleving helpen?  

De zaterdagen zijn aansluitend aan de mis van 12.00 uur bij de zusters Augustinessen. Eerst is er om 13.00 uur 

in de Rozenstraat een eenvoudige lunch. Daarna zullen we van 13.30 tot 15.30 / 16.00 uur met elkaar in 

gesprek gaan en ervaringen uitwisselen over hoe ons geloof ons in ons dagelijkse leven helpt en inspireert. De 
middagen zijn voor de mensen van de Augustinusgemeenschap maar staan ook open voor andere parochianen 

uit Utrecht en omstreken. Het maximum aantal deelnemers is 25 personen.  

U kunt zich opgeven voor 1 middag maar uiteraard ook voor alle drie de middagen. Aanmelden kan via 
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of via 06 504631561 bij Dorine Sweere.  

De Augustinus inspiratiegroep hoopt u te kunnen verwelkomen!  

Johan Rolf, Jacqueline van Meerkerk, Saskia Verhoeven, Marie Erlings, Mariëlle Vis, Dorine Sweere. 

 

Zondags na de Hoogmis  in de St. Catharinakathedraal, is er koffie en thee  in het Bonifatiushuis 

(Nieuwegracht 61).  

 

Elke eerste zaterdag van de maand  is er direct ná de Eucharistieviering in de Kapel van de Zusters 

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

Augustinuskerk, aan de Rozenstraat 1, Utrecht te ontmoeten (eerstvolgende zaterdag is 1 februari a.s.) 

 

Collecte-opbrengst 

In week 01 bedroeg de gezamenlijke collecte-opbrengst van de Salvatorparochie € 1.007,68. Voor de Engelse 

viering was dat € 274,78. In week 02 was de collecte-opbrengst resp. € 642.21 en € 416,23. 
 

Tussen 18 januari en 1 februari 2020 vindt de jaarlijkse Actie Kerkbalans plaats. De Katholieke kerk 

verspreidt al ruim 2.000 jaar haar boodschap van geloof, hoop en liefde. Wij hopen dit nog jaren in onze 
kerken te kunnen blijven doen. Bent u parochiaan, kerkganger, bezoeker of gaat onze kerk u op een andere 

manier aan het hart, steun ons dan met uw bijdrage. Met uw hulp houden we inspirerende vieringen, bouwen 

we aan onze gemeenschap en kunnen we de kachel laten branden! Houd de verschillende kanalen in de gaten 
voor meer informatie. Uiteraard kunt u ons nu ook al steunen via NL40 INGB 0003 3411 44 t.n.v. Actie 

Kerkbalans Salvatorparochie o.v.v. Kerkbalans St. Catharina of St. Augustinus.  

Hartelijk dank! 

De beraden van de St. Augustinuskerk en St. Catharinakathedraal 

Een woord van Sint Augustinus 

Waarheid, overal verleent U gehoor aan allen die U raadplegen, en aan allen tegelijk geeft U antwoord, ook 

al raadplegen zij U over verschillende dingen. Duidelijk antwoordt U, maar niet allen horen duidelijk. Allen 

raadplegen U over wat zij willen, maar niet altijd horen zij wat zij willen. Uw beste dienaar is hij die niet 

zozeer van U verlangt te horen wat hijzelf wil, maar veeleer wil wat hij van U hoort.                                                                         

Belijdenissen  X,26                                                                                                 

 


