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Virtuele boekbespreking, woensdag 27 mei- 19.30 uur 
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 volgende 
bijeenkomsten is op woensdagavond 27 mei (4:10-23) 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.  
 
Alles is verbonden – ‘Laudato si’ -week 2020’ 
De 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 
 
Juni-nummer Tussentijds Magazine komt eraan 
Komende week verschijnt het juni-nummer van Tussentijds Magazine. Wat de nog voortdurende coronacrisis 
mensen in de parochie doet komt hierin volop aan bod. Directeur KBO-PCOB en parochiaan in de Pauluskerk Manon 
Vanderkaa belicht de impact die deze periode voor ouderen heeft. Twee scholieren die ineens geen eindexamen 
meer hadden vertellen hoe dat helemaal geen opluchting is. En de redactie neemt een kijkje bij Utrechtse gelovigen 
in/op hun eigen stukje groen. Een liturgieoverzicht ontbreekt nog – in juni zal hoogstens heel voorzichtig opgestart 
kunnen worden, maar verder vindt u alle vertrouwde onderdelen in ons parochieblad. Vanaf woensdag 27 mei kan 
het bezorgd worden. 
 
Intenties voor online gebedsviering gevraagd 
Vanuit de Jacobus- en de Josephgemeenschap wordt gewerkt aan een dagsluiting (digitaal) op de zaterdag voor 
Pinksteren (zaterdag 30 mei). Wij willen u uitnodigen om voor deze viering gebedsintenties in te sturen. Dat kan via 
het emailadres: info@josephkerk-utrecht.nl of telefonisch op 06-22367414. In de volgende nieuwsbrief volgt meer 
informatie en kondigen we aan hoe u de dagsluiting op internet kunt vinden. 
 
Livestream vieringen vanuit kapel Ariënsinstituut 
Het Ariënsinstituut, de priesteropleiding van het Aartsbisdom Utrecht, verzorgt sinds enige tijd een livestream van 
de dagelijkse Eucharistievieringen in de huiskapel. Directe aanleiding vormde de coronacrisis, waardoor in ieder 
geval tot en met Pinksteren (op 31 mei) alle publieke vieringen waren afgelast. Maar ook als er weer publieke 
vieringen mogelijk zijn, is het Ariënsinstituut van plan door te gaan met de livestream. Intenties kunnen worden 
doorgegeven via een persoonlijk bericht op Facebook. De livestream is te volgen op: 

• www.facebook.com/Ariensinstituut/live 

• www.ariensinstituut.nl/livestream-eucharistievieringen 

• www.aartsbisdom.nl/livestream 
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Tikkie t.b.v. donatie 
Nu voor de meeste mensen de vakantieplannen niet doorgaan, is er des 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. Klik om 
de volgende link om uw donatie over te maken:  https://tikkie.me/pay/Katholiek/uBWUxbbx82CK1Zqe2wGAoj 
Natuurlijk kunt u het ook gewoon overmaken op de gebruikelijke manier. 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 bijdrage op hoge prijs gesteld! Meer informatie over doneren vindt u op onze website: 
https://www.katholiekutrecht.nl/u-wilt-graag/doneren/  
 
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/ 
 
Charis Nederland livestream-event vanuit Rafaëlkerk – 2e Pinksterdag 1 juni vanaf 10.30 uur 
Op initiatief van paus Franciscus hebben katholieke charismatische initiatieven een nieuw internationaal 
dienstwerk gevormd onder de naam CHARIS. Op nationaal niveau krijgt dit gestalte in een Service of Communion, 
die in Nederland de open dag op 1 juni verzorgt. Spreker is Jean-Luc Moens. Hij legt de drie doelstellingen die paus 
Franciscus aan CHARIS meegaf uit: -verbreiding van de doop in de Geest; - eenheid onder alle christenen 
bevorderen; -dienst aan de mensen die materieel of geestelijk arm zijn. 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, voorganger pastor Koos Smits. 

• 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. 
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Het werk van Omduw 
Het kan zomaar gebeuren: door ziekte niet kunnen werken, een werkgever die niet meer betaalt, rekeningen die 
zich opstapelen, regelingen waar je niet uitkomt, het overzicht kwijt, de deurwaarder dreigt. Verlies van werk, 
scheiding, ziekte, schulden… niet iedereen die getroffen wordt, lukt het om het leven weer op orde te krijgen. 
Sommigen verliezen de regie en komen terecht in een situatie van rekeningen die zich opstapelen, de huur niet 
kunnen betalen en de dreiging van een deurwaarder. Ze vervallen in armoede en worden dakloos. Omduw 
(Oecumenische Missionaire Diaconale Utrechtse Werkgroep), een samenwerkingsverband van 18 Utrechtse 
kerken, biedt hulp aan mensen die aan de rand van de samenleving terecht zijn gekomen. Als de economische 
gevolgen van de coronacrisis duidelijk worden, zal dit misschien meer dan ooit nodig zijn. Ze rekenen dan ook op 
blijvende steun. Meer informatie vindt u op hun website: www.stichtingomduw.com en in het jaarverslag 2019 (te 
lezen of downloaden op de website). Ook kunt u bellen met vragen of ideeën: 06 81788483 of mailen naar: 
omduwutrecht@gmail.com. Lees het hele artikel op onze website:  
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/05/20/het-werk-van-omduw/ 
 
Bidden om roepingen: niet alleen op Roepingenzondag! 
Elk jaar op de vierde zondag van Pasen viert de Rooms-Katholieke Kerk Wereldroepingendag – in 2020 was dat op 
(2 en) 3 mei. Op Roepingenzondag wordt wereldwijd in alle kerken en kloosters speciaal gebeden voor roepingen 
tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven. Als motto is dit jaar voor Nederland gekozen: ‘Je 
komt als geroepen’. Vanwege de coronaviruspandemie waren er dit jaar geen publieke vieringen in de kerken op 
Roepingenzondag, maar bidden om roepingen kan gelukkig ook vanuit huis – en het hele jaar door. De Diocesane 
Roepingenraad van het Aartsbisdom Utrecht hoopt dat de teksten en materialen op de website 
www.jekomtalsgeroepen.nl mensen daarbij kunnen helpen. Zoals gebruikelijk zijn er campagnematerialen 
verstuurd naar de parochies: posters, gebedenboekjes en gebedsprentjes. Deze materialen zijn ook beschikbaar via 
de website, waar bovendien onder meer de boodschap van paus Franciscus voor Roepingenzondag is te vinden. Op 
de poster staan nog twee activiteiten later dit jaar vermeld, die hopelijk wel door kunnen gaan. Daarmee heeft de 
poster een wat langere ‘doorlooptijd’ dan gebruikelijk. Het gaat ten eerste om een roepingenweekend voor 
jongeren (18-35 jaar) dat van 16 t/m 18 oktober wordt georganiseerd door het bisdom Groningen-Leeuwarden, 
maar dat openstaat voor deelnemers uit alle bisdommen. Dit roepingenweekend vindt plaats in het klooster Thuine. 
De tweede activiteit is een landelijke roepingenweek van 1 t/m 7 november, waarbij elk bisdom een specifieke 
gebedsdag krijgt toegewezen. 
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