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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    Mariakapel St. Catharinakathedraal 
Oudegracht 69       Lange Nieuwstraat 36 
Geopend op wo. en vr. 09-16u en za. 11-14u        Geopend op ma. t/m vr. 10-16u  
        za. en zo. 11-15u   
         
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl            Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 

 

Zondag 31 mei :   

PINKSTERZONDAG 

 

Maandag 1 juni (2e pinksterdag) 

Heilige Maria, Moeder van de Kerk 
 

(psalterium week I) 
 

Heiligen: 

3 juni – HH. Carolus Lwanga en gezellen, martelaren 

4 juni – (donderdag na Pinksteren)  

               Onze Heer Jezus Christus, eeuwige Hogepriester 

5 juni – HH. Bonifatius, bisschop, en gezellen, martelaren 

 

Via internet, TV en radio, zijn er diverse mogelijkheden om gevoed te blijven in het gelovige 

kerkelijke leven.  

• Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, verzorgt een 

livestream van de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel: zie hiertoe  

       https://www.aartsbisdom.nl/home/livestream-eucharistievieringen-vanuit-het-ariensinstituut/ 
 

• De audiopreken van pater M. Schrama o.s.a vindt u via de 

link: https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/ Onderaan deze 

internetpagina ziet u verschillende onderwerpen, waarvan één met het kopje 'Preken'. Als u 

daarop klikt, verschijnen de audiopreken van pater Schrama. 

 

• Gemeenschappelijk virtuele Eucharistieviering, Sint Catharinakathedraal 

Het is nu mogelijk om op zondag als gemeenschap een Eucharistieviering te bekijken en te 

vieren. Door vanaf 10.25 uur in Chrome op onderstaande link te klikken kan je zowel de 

livestream van de mis zien als ook alle deelnemende parochianen. Als je zelf toestemming 

geeft tot toegang tot je camera en microfoon (klik allow) dan zien en horen we jou ook! 

Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut zal samen met priesterstudenten de zondagse 

Hoogmis verzorgen. De Eucharistieviering start om 10.30 uur. Na afloop zet je thuis koffie en 

kunnen we virtueel nog wat napraten á la Bonifatiushuis. Welkom in onze virtuele kerk! Ga 

zondags tussen 10.25 en 10.30 uur naar de link https://meet.jit.si/RKBinnenstadUtrecht om 

deel te nemen aan de virtuele kerk.  
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Nog geen vieringen Salvatorparochie vanaf 1 juni! 

Nadat de bisschoppen vorige week woensdag hun protocollen bekend hebben gemaakt, is het aan de 

lokale gemeenschappen om te bekijken hoe en wanneer zij aan de eisen kunnen voldoen. Er wordt op 

dit moment onderzocht hoe een en ander in de stad Utrecht concreet gestalte zal krijgen.  

De protocollen vragen echter veel van onze mensen en er wordt hard aan gewerkt, maar het kost tijd 

om alles te organiseren en in te plannen. 

Op de website www.katholiekutrecht.nl (en via de resp. nieuwsbrieven) wordt u geïnformeerd over 

hoe en wanneer er weer vieringen bijgewoond kunnen worden in de diverse gemeenschappen. 

 

Omdat de Augustinuskerk gesloten is, heeft de Augustinusgemeenschap nu geen actieve rol in de 

uitvoering van het genoemde protocol. Zij krijgt er natuurlijk wel mee te maken bij het elders kerken.  

De Augustinusgemeenschap treft nog een bijzondere omstandigheid: zij mocht als gastgemeenschap 

gebruik maken van de kapel van de zusters Augustinessen. Zeer begrijpelijk werd deze kapel in 

maart gesloten voor publieke vieringen vanwege de Coronacrisis. In het nieuwe protocol van de 

bisschoppen wordt het kloostergemeenschappen sterk afgeraden om de vieringen weer open te 

stellen voor publiek. Er zal daarom in de nabije toekomst geen beroep worden gedaan op de 

gastvrijheid van de zusters Augustinessen. In samenwerking met het bestuur worden er andere 

mogelijkheden onderzocht om als gemeenschap samen te vieren. Zodra er meer nieuws is, wordt u  

hierover geïnformeerd. 

 

Missa Corona – Wouter van Belle, zondag 31 mei – 10.00 uur 

Op Pinkstermorgen om 10.00 uur is in de Gerardus Majellakerk de première van de Missa Corona 

van Wouter van Belle. De bij ons nog onbekende heilige Corona wordt met name in Italië en 

Oostenrijk vereerd. Deze mis is gecomponeerd voor de minimale bezetting van zangers die in deze 

tijd van Corona noodzakelijk is. De mis zal zondag 31 mei worden uitgevoerd door Karin Timmer, 

Rosali Viveen en Sonja Roskamp, met Cecilia Raymakers achter het orgel. U kunt hem volgen via 

livestream van de H. Gerardus Majellaparochie op Facebook (via https://gerardusmajella.nl)  of via 

de www.kerkomroep.nl. De mis van Van Belle is geschreven voor cantor/volk, maar de eenstemmige 

zangpartij kan ook worden gezongen door een kleine koorgroep. Om de mis enigszins te verfraaien 

heeft Van Belle er af en toe een bovenstem bij gemaakt; de corona, het kroontje op de melodie. De 

titel “Missa Corona” heeft dus een meervoudige betekenis: het kroontje verwijst naar de Coronatijd 

waarin deze mis is ontstaan én hij is genoemd naar de H. Corona. De compositie komt binnenkort 

beschikbaar via de website van Wouter van Belle. 

 

Uitstel van vormsel en eerste communie  

Deze week is aan de gezinnen waarvan kinderen meedoen in de voorbereiding van vormsel en eerste 

communie het bericht gestuurd dat de vieringen uitgesteld zullen worden. De richtlijnen ‘Kerkelijk 

leven op anderhalve meter’ die eind vorige week beschikbaar kwamen schrijven dit voor. Aan de 

families zal zodra deze situatie verandert bericht gegeven worden van een nieuwe planning. 

 

Collecte 23 t/m 31 mei 

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris  
IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag 
 

 

 

Een woord van Sint Augustinus 

Vanwege de komst van de Heilige Geest is de dag van vandaag voor ons een jaarlijks 

weerkerend feest. Het is de vijftigste dag na de Verrijzenis van de Heer. Er zijn dan zeven 

weken verlopen. Maar als je de dagen van zeven weken optelt, kom je maar tot 

negenenveertig. Er wordt er dus nog een aan toegevoegd om ons de eenheid op het hart te 

drukken.                                                                                                               Preek 268. 
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