
Beste ouders, 

 
Allereerst een zalig nieuwjaar! We hopen dat u samen met de kinderen fijne kerstdagen en een 

goede jaarwisseling hebt gehad. 

 
Ook in 2020 gaat de kindernevendienst van de Salvatorparochie door! Hierbij willen we de kinderen 

weer van harte uitnodigen om mee te doen! Uiteraard zijn ook de ouders van harte welkom en 

nodigen wij jullie uit elke 2e zondag van de maand bij de Hoogmis in de St. Catharinakerk.  
Zodra de zondagse vieringen ook in de St. Augustinuskerk weer mogelijk zijn, zullen daar ook 

kindernevendiensten worden gehouden. Via de nieuwsbrief van de St. Augustinusgemeenschap 

wordt u op de hoogte gehouden van de restauratie. Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen, 

stuur dan een mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl. Dan wordt u aan de maillijst 
toegevoegd.  

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de data van de kindernevendienst tot de zomervakantie. 
Ook de extra activiteiten voor kinderen en gezinnen op zaterdagmiddag - georganiseerd vanuit de 

Salvatorparochie en/of Katholiek Utrecht - zijn hierin opgenomen. Onderaan deze mail treft u wat 

aanvullende informatie aan over de gezinsactiviteiten in februari en juni. Daarnaast willen we in de 
loop van dit jaar een bijeenkomst speciaal voor ouders organiseren rondom het thema “Gelovig 

opvoeden anno 2020: Hoe doe je dat?” De bedoeling is om ervaringen uit te wisselen over 

geloofsopvoeding. Vragen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn: hoe voed je je kind christelijk 
op, welke kinderbijbel lees je, hoe vier je als gezin de Hoogfeesten, schoolkeuze, wat is de rol van 

de kerk in de geloofsopvoeding en wat verwacht je hierin van de pastoor/pastoraal team, wat als je 

kind niet (meer) naar de kerk wil etc. Meer informatie over deze bijeenkomst volgt nog! 
 

En hoewel nog ver weg, maar toch al goed om te weten, aan het eind van het jaar begint de 

voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Deze voorbereiding gebeurt niet centraal voor heel 

Utrecht (zoals bij het Vormsel), maar per parochie/geloofsgemeenschap. De communicanten zullen 
vervolgens in de eigen parochiekerk tijdens een feestelijke eucharistieviering voor het eerst de 

heilige Hostie ontvangen. Indien er zich voldoende kinderen vanuit de Salvatorparochie aanmelden, 

zal er ook vanuit onze parochie een voorbereidingswerkgroep begin 2021 van start gaan. Meer 
informatie over de Eerste Heilige Communie volgt in het najaar, zowel vanuit de parochie als vanuit 

Katholiek Utrecht.   

 
Hopelijk bent u met deze mail weer helemaal op de hoogte! Mocht u nog vragen hebben, mail 

gerust of spreek een van ons aan na de zondagse viering. 

 
Heel graag tot ziens bij de kindernevendienst of een andere activiteit! 

 

Ruba, Katka, Monique en Saskia 

 
 

 

Overzicht kinderactiviteiten Salvatorparochie en Katholiek Utrecht 
 

 

Zaterdag 4 januari: extra kindernevendienst i.v.m. nieuwjaarsbijeenkomst  
St. Augustinusgemeenschap 

                                  12.00 – 13.00 uur Kapel Zuster Augustinessen (hoek Oude  

   Gracht/Waterstraat) 
 

Zondag 12 januari: Kindernevendienst St. Catharinakerk 

                                 10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 

 
Zondag 9 februari:  Kindernevendienst St. Catharinakerk 

                                  10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 

 
Zaterdag 15 februari:  Gezinsbijeenkomst Vastentijd - iets voor je gezin?  

We verdiepen ons tijdens deze bijeenkomst in het hoe en waarom van 

vasten. Het verhaal van Jona komt aan bod. Ouders en kinderen komen 
samen in een bijzondere manier van vieren. Dat gebeurt eerst centraal in 

de kerk en daarna in groepen van verschillende leeftijden (4-8, 8-12, 12 

jaar en ouder). We sluiten de bijeenkomst af met een maaltijd, waarbij 
iedereen wat meebrengt.  
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16.00 - 18.30 uur Aloysiuskerk 
Belangstelling: geef het door via secretariaat@katholiekutrecht.nl o.v.v. 

Gezin in de kerk  

Meer informatie volgt nog op de website www.katholiekutrecht.nl 
 

Zondag 8 maart: Kindernevendienst St. Catharinakerk 

                                  10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 
 

Zaterdag 4 april: Palmpasenstokken maken Pastoraal Centrum St. Augustinuskerk (ingang  

   aan de Rozenstraat) 

                                  15.00 – 16.00 uur 
 

Zondag 5 april:  Kindernevendienst St. Catharinakerk met Palmpasenprocessie 

                                  10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 
 

Zondag 10 mei: Kindernevendienst St. Catharinakerk 

                                  10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 
 

Zaterdag 6 juni: Gezinsbijeenkomst Ontmoeting in het teken van prachtige schepping en de  

   geest van God  
16.00 - 18.30 uur Aloysiuskerk 

Belangstelling: geef het door via secretariaat@katholiekutrecht.nl o.v.v.  

Gezin in de kerk  
Meer informatie volgt nog op de website www.katholiekutrecht.nl 

 

Zondag 14 juni: Kindernevendienst St. Catharinakerk 

                                  10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 
 

Zondag 12 juli:  Kindernevendienst St. Catharinakerk 

                                  10.30 – 11.30 uur Graag in de voorste kerkbanken plaatsnemen 
                                  Met aansluitend zomeractiviteit! 
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