
Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht 

Centraal Secretariaat  
Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT  
T 030 –254 61 47 
E communicatie@katholiekutrecht.nl  
W www.katholiekutrecht.nl 

 

                 Nieuwsbrief: 20-21 
                           Week: 16 – 24 mei 2020 

Jaargang: 04 

 

 

Pastoresteam:  H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729; 
G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072 

 

Interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid tegen de coronapandemie, donderdag 14 mei – 19.00 uur 
Op 14 mei valt de interreligieuze dag van gebed, vasten en liefdadigheid tegen de coronapandemie. Onze kerken 
en moskeeën zijn gesloten. Het is onmogelijk om velen er bij deze dag te betrekken. Toch willen we er donderdag 
14 mei van 19.00u – 20.00u enige aandacht aan besteden. Wij nodigen u uit om met ons een uur van gebed te 
houden in de Catharina Kathedraal. Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de door de kerkelijke en burgerlijke 
overheden vastgestelde voorwaarden (1,50 meter – maximaal 30 personen). 
Henk van Doorn, priester. Contactpersoon van een aantal ‘toevallig’ geïnteresseerden 
 
Avondgebed Sant’Egidio live vanuit Amsterdam 
Sinds 8 mei is het Sant’Egidio avondgebed vanuit Amsterdam wekelijks live te volgen vanaf 20.00 uur. Dit kan via 
de facebookpagina van Sant' Egidio Nederland: https://nl-nl.facebook.com/santegidio.nl of via de 
website: www.santegidio.nl 
 
Iftar-afhaalmaaltijd, dinsdag 19 mei – 19.30 uur, Dominicuskerk 
Een enkele activiteit kan in mei al voorzichtig plaatsvinden in de Dominicuskerk, maar het meeste bieden ze online 
aan, ook op YouTube en Instagram. De Iftar, de maaltijd na zonsondergang horend bij de ramadan, staat dit jaar in 
het teken van verbinden en delen. Bewoners van het AZC drukken dit uit door maaltijden te koken voor mensen 
die het moeilijk hebben. Ze zijn af te halen op het plein vóór de Dominicuskerk, dinsdag 19 mei tussen 19.30 en 
21.20 uur. Graag even aanmelden via een app-bericht Hellen (Welkom in Utrecht): 06 511 923 16. Voor het 
overzicht van alle activiteiten van de Dominicuskerk bezoek hun website: www.huisvandominicus.nl 
 
Virtuele boekbespreking 
Met een groepje parochianen lezen we “Een leven dat zin heeft” van Nicky Gumbel. Dit makkelijk geschreven boekje 
gaat over Paulus die in de gevangenis zit maar desondanks de Filippenzen een boodschap geeft vol blijdschap, 
levenslust en hoop. Fijn om daar juist in Coronatijd samen over te discussiëren! We doen dit in Microsoft Teams. 
Om mee te kunnen doen heb je een link nodig. Mail naar annemarievdh2@gmail.com voor deze link. De 
bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 19.30- 21.00 uur. Als u het boekje niet heeft of niet kan krijgen, kunt u 
ook de brief van Paulus aan de Filippenzen ter voorbereiding lezen. Volgende data: Woensdag 20 mei (4: 1-9) | 
Woensdag 27 mei (4:10-23). 
 
21 mei Hemelvaart – Dauwtrappen! 
Als groepsactiviteit wordt het dit jaar niet georganiseerd. Toch kan niets je weerhouden dit leuke gebruik ook dit 
jaar vast te houden. Gewoon (heel) vroeg uit de veren en een wandeling of fietstocht maken, als het kan in 
‘natuurlijk gebied’. Zeker bij ‘mooi weer’ heeft het ochtendlicht een eigen bijzondere schoonheid en sfeer en is de 
dauw ook echt waar te nemen. Bijkomend voordeel: door vroeg erop uit te gaan draag je bij aan de spreiding van 
de drukte. Afstand houden geen enkel probleem! 
 
Alles is verbonden – ‘Laudato si’ -week 2020’ 
Komende week 16 – 24 mei is door Paus Franciscus uitgeroepen tot ‘Laudato si’-week’. Het is vijf jaar geleden dat 
zijn encycliek over ons gemeenschappelijk huis verscheen. De visie van onderlinge verbondenheid van ‘Laudato si’ 
is juist nu bijzonder actueel. We bevinden ons midden in een mondiale coronacrisis. Deze raakt allen, vooral de 
meest kwetsbare mensen. We zijn als mensheid met elkaar verbonden en alleen door samen te werken kunnen we 
het hoofd bieden aan deze crisis. Het thema van de ‘Laudato si’-week’ is dan ook ‘Alles is verbonden’. De ‘Laudato 
si’-week’ is geen eenmalig gebeuren, maar betekent voor de Kerk het begin van een jarenlang proces van bezinning 
en gebed voor een wereld die toekomst heeft. In deze week bieden het Vaticaan en tal van organisaties online 
trainingen aan rond spiritualiteit, duurzaamheid, kerkopbouw, sociale actie. Lees verder: www.laudato-si.nl 
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Pastoor Boogers voorganger onlineviering, zondag 17 mei – 10.00 uur Dominicuskerk 
Al vanaf 22 maart zijn er alle zon- en feestdagen onlinevieringen van de Dominicuskerk te vinden 
op: www.huisvandominicus.nl. Als u hierin bent, kunt u alle uitzendingen van ons YouTubekanaal zien en 
aanklikken. Op 17 mei a.s. is pastoor Hans Boogers voorganger in een onlineviering. Iedereen is van harte welkom 
om de viering te beleven. 
 
Stiltecentrum Hoog Catharijne – middaggebed op dinsdag en woensdag 
In het tijdelijke onderkomen van het Stiltecentrum Hoog Catharijne kan op dinsdagen en woensdagen om 12.45 
uur het middaggebed meegebeden worden. Het gedeelte van HC waar het Stiltecentrum zich bevindt wordt 
momenteel gerenoveerd. De tijdelijke plek is ook Godebaldkwartier tussen Etos en Albert Heijn, tegenover 
Kruidvat, dus vlak bij de ingang Moreelsepark. Bij het middaggebed wordt de onderlinge afstand van 1,5 meter in 
acht genomen. 
 
Kathedrale Koor voorlopig gered 
Het Kathedrale Koor Utrecht heeft afgelopen maanden, in samenwerking met het bestuur van Katholiek Utrecht, 
zangers, ouders en andere particulieren ruim € 9000,- (per jaar) aan toezeggingen ontvangen om de komende vijf 
jaar een goede financiële basis te kunnen leggen onder de toekomst van het Koor. Daarmee heeft ook een katholiek 
Fonds aanleiding gezien om een aanzienlijke bijdrage voor 5 jaar toe te zeggen. Op basis hiervan heeft het 
Koorbestuur kunnen besluiten dat de werving gestart kan worden voor een opvolger voor dirigent Gerard Beemster 
die vanwege pensionering eind 2020 gaat stoppen. We zijn opgetogen, dankbaar en onder de indruk van deze 
royale steun! We gaan met frisse energie – en ondanks de Corona-perikelen – nog even door met onze actie om 
particulieren te interesseren om met behulp van een fiscaal aantrekkelijke Periodieke Gift het KKU te ondersteunen. 
Met jaarlijks € 3.000, - extra is het mogelijk om ook te werken aan nieuwe initiatieven en plannen. Juist nu is onze 
kwetsbare muziekcultuur het steunen waard. Meer info is te vinden op onze website: 
https://www.kathedralekoorutrecht.nl/ 
 
Tikkie t.b.v. donatie 
Nu voor de meeste mensen de vakantie plannen niet doorgaan, is er te meer reden om eens na te denken over een 
alternatieve bestemming. Het werk achter de schermen in onze kerken gaat gewoon door. We moeten de musici, 
kosters, en andere medewerkers meestal gewoon door betalen, terwijl de collecte inkomsten zijn opgedroogd. Het 
bestuur heeft een Tikkie gelanceerd waarmee het makkelijk is om een bijdrage te geven, maar u kunt het ook 
gewoon overmaken op een van de bankrekeningnummers (zie achterin Tussentijds magazine). Dat is een zinvolle 
bestemming. Voor de hervatting van de liturgie wachten we de richtlijnen van de regering en de 
bisschoppenconferentie af, en in de tussentijd wordt uw bijdragen op hoge prijs gesteld. De Tikkie is open ingesteld, 
zodat uw zelf een bedrag kunt instellen om te doneren. Klik om de volgende link om uw donatie over te maken:  
https://tikkie.me/pay/Katholiek/uBWUxbbx82CK1Zqe2wGAoj 
 
Werving maatjes en jobgroupleiders – twee openvacatures bij JobHulpMaatje 
JobHulpMaatje Utrecht probeert mensen die moeite hebben hun plek op de arbeidsmarkt te vinden hierbij te 
helpen. Dit doen ze door het organiseren van Jobgroups. Een Jobgroup is een creatieve ontmoetingsplek van en 
voor werkzoekenden, die elkaar steunen en op weg helpen om een baan te vinden. Daarnaast begeleiden 
JobHulpMaatjes op individuele basis werkzoekenden. Juist in deze coronatijd melden zich al meer werkzoekenden 
aan. Daarom zijn ze versneld op zoek naar nieuwe maatjes en Jobgroupleiders. Bekijk beide vacatures op onze 
website: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/05/werving-maatjes-en-jobgroupleiders/ 
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Landelijke open dag CHARIS, maandag 1 juni – vanaf 10.30 uur, Rafaëlkerk 
Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest, maar wat kunnen we daarvan gewaarworden in de 
dagen erna en in ons dagelijks leven? Wie daar meer van wil weten, kan terecht op een landelijke open dag, Tweede 
Pinksterdag (1 juni) in de Sint Rafaëlkerk. De bijeenkomst met als thema ‘Mijn Geest blijft in uw midden’ (Haggai 
2,5) wordt georganiseerd door CHARIS (de gezamenlijke groeperingen die in de katholieke Kerk zijn voortgekomen 
uit vernieuwing door de Geest, oftewel charismatische vernieuwing). Aanmelding (niet verplicht, wel gewenst): via 
aanmelding@charis4all.nl (o.v.v. aantal personen en leeftijden van kinderen, als die komen). Meer informatie: 
www.charis4all.nl. 
Programma: 

• 10.30 uur: opening en lofprijzing  afwisselend vanaf verschillende locaties 

• 11.15 uur: eucharistieviering in de Rafaëlkerk: www.sint-rafael.nl 

• ca 12.15 uur: uitleg, informatiemarkt op www.charis4all.nl 

----- lange pauze -----  

• 20.00 uur: lezing door Jean-Luc Moens,  waarna in deelgroepjes gesprek in Zoom 

• 21.00 uur: aanbidding en gebed in een digitale gebedsruimte. 

 
Denk aan wie het krap heeft 
De voedselbanken hebben een noodkreet uitgestuurd dat zij merken dat er minder donaties zijn. De katholieke 
kerk (landelijk) roept op om te steunen - kerken mogen open zijn voor persoonlijk gebed en een kaarsje opsteken 
en als verzamelpunt van gaven voor de voedselbank. In het dagkapelletje van de Aloysiuskerk (in de ochtenduren 
in ieder geval open) staat het blauwe voedselbankkratje en in de ochtend kan er bij de het pastoraal centrum 
afgegeven worden. 
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