
Binnenstads Bericht 
Katholiek Utrecht 

(wk. 14)  
04 apr. t/m 13 apr. 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  
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Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl            Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 

 

Online vieringen in de Goede Week en met Pasen 
 
Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we langere tijd niet naar kerkelijke vieringen 
kunnen. Ook de vieringen in de Goede Week en met Pasen zullen zonder de aanwezigheid van gelovigen 
plaats vinden. Dat is bijzonder pijnlijk voor al die mensen die dit hoogtepunt in het kerkelijk jaar graag 
samen willen vieren, maar zeker ook voor de priesters die er nu letterlijk en figuurlijk alleen voor staan.  
 
In de St. Catharinakathedraal is het een mooie traditie dat kardinaal Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, 
zelf voorgaat in de plechtigheden van de Goede Week en Pasen. Helaas is dat dit jaar dus niet mogelijk. 
Daarom heeft de kardinaal ervoor gekozen de plechtigheden te vieren in de kapel van het Ariënsinstituut, 
de priesteropleiding van ons bisdom. Deze vieringen zullen via livestream uitgezonden worden, dat 
betekent dat u via Facebook werkelijk verbonden kunt zijn met onze kardinaal en de priesterstudenten. 
Via de website van het Ariënsinstituut (www.ariensinstituut.nl) of het Aartsbisdom Utrecht 
(www.aartsbisdom.nl) kunt u klikken op de uitzending. Daar vindt u ook de liturgieboekjes om 
thuis echt mee te kunnen vieren.  
 
De tijdstippen van de verschillende vieringen vindt u hieronder: 
 
Palmzondag  5 april   10.30 uur Mis met Passieverhaal 
Witte Donderdag 9 april  19.00 uur Plechtige Avondmis 
Goede Vrijdag  10 april  08.00 uur Lauden (morgengebed) 

15.00 uur Plechtigheid van Goede Vrijdag 
     19.00 uur   Online kruisweg 
Paaszaterdag  11 april  08.00 uur Lauden (morgengebed) 
     18.30 uur Vespers (avondgebed) 
Eerste Paasdag  12 april  08.00 uur Lauden (morgengebed) 
     10.30 uur Hoogmis van Pasen 
 
Omdat de plechtige paaswake in een parochiekerk of kathedraal dient plaats te vinden zal deze gevierd 
worden in de St. Catharinakathedraal. Hier is echter geen livestream. Op televisie zal de paaswake worden 
uitgezonden vanuit de Munsterkerk in Roermond om 23.15 uur op NPO 2.  
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Openstelling St. Catharinakathedraal 
Palmzondag  12.00 - 17.00 uur ophalen van palmtakjes in het kerkportaal 
Goede Vrijdag  16.00 - 17.00 uur gelegenheid tot kruishulde door een bloem te geven 
 
Vanzelfsprekend zal bij de openstelling de RIVM-richtlijn van minimaal 1,5 meter afstand onderhouden 
dienen te worden. 
 
We hopen dat deze mogelijkheden u de gelegenheid geven om - onder deze bizarre omstandigheden - 
toch zinvol Pasen te kunnen vieren.  

 

 

Ook palmtakjes  (nood)Mariakapel van de Augustinuskerk 
Dit jaar kunnen parochianen die dat willen een palmtakje komen ophalen in de nood-Mariakapel van de 
Augustinuskerk (Oudegracht). Pater Schrama heeft de palmtakjes vooraf (in besloten kring) gezegend. U 
kunt de palmtakjes op drie achtereenvolgende dagen ophalen in de noodkapel namelijk op zaterdag 4 
april, op Palmzondag en op maandag 6 april, steeds tussen 11.00 en 15.00 uur 
Ook hier geldt vanzelfsprekend het in acht nemen van de RIVM-richtlijn van minimaal 1,5 
meter afstand. 

 

 
 

 

Vanwege de aanscherping van de overheidsmaatregelen i.v.m. Corona virus, zijn er vanaf 24 maart 2020 ook GEEN 

openbare kerkelijke doordeweekse vieringen meer in onze drie parochies Salvator, Ludgerus en Martinus. Deze periode 

loopt nu t/m 1 juni 2020. 
Via internet, TV en radio, zijn er diverse mogelijkheden om wel gevoed te blijven in het gelovige kerkelijke leven. Zo 

heeft onze Paulus geloofsgemeenschap al een streaming: www.paulusconnect.nl 

Deze ontwikkelingen geven creatieve mogelijkheden naast de gebruikelijke vormen van mailcontact, telefonisch en/of 

skype/facetime. 

Waarbij ons gebed er ook toe doet. 

“Blijf bij ons, Heer” krijgt opnieuw betekenis in deze bijzondere veertigdagentijd, die doorloopt in de paastijd t/m 

Pinksteren 31mei. Blijf elkaar dus zoeken en vinden! In onderlinge communicatie. 

pastoor Hans Boogers 

 

De Mariakapel in de Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36) is in deze periode doordeweeks 

geopend (ma. t/m vr.) van 10.00 tot 16.00 uur voor gebed en/of het aansteken van een kaarsje. Op 

zaterdag en zondag is de Mariakapel open van 11.00 uur tot 15.00 uur.  

 

De Mariakapel van de Augustinuskerk (Oudegracht 69) is open op woensdag en vrijdag van 09.00 

uur tot 16.00 uur voor uw gebed en om een kaarsje op te kunnen steken. De Mariakapel is ook op 

zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur open. Het gezamenlijke rozenkransgebed dat hier zaterdags (om 

11.00 uur) plaatsvindt, gaat vanwege de overheidsmaatregelen NIET door. 

 
 
 

 

 

Een woord van Sint Augustinus 
Men kan natuurlijk altijd opwerpen: ‘Ik zie God niet.’ Daar zou ik tegenover willen stellen, dat je nooit 
kunt zeggen: ‘Ik zie de mens niet.’ Heb de mens dus lief. Want als je je zuster of broeder, die je ziet, 
bemint, dan zie je tegelijk ook God; dan zie je immers de liefde. En in het hart van de liefde woont 
God. (Commentaar op de Eerste Brief van Johannes V,7) 
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