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Nieuwe versie van protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ nu beschikbaar 
Vrijdag 10 juli is op www.rkkerk.nl een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ 
gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de 
sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen. Ook de voorwaarden waar zanggroepen en 
koren aan moeten voldoen om te oefenen en kunnen zingen bij een viering staan erin. Verder zijn er nieuwe 
richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen. Om te zien 
wanneer er gewerkt moet worden met een reservering en gezondheidscheck, is een handig schema toegevoegd. 
Lees het protocol op onze website: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/07/14/nieuwe-versie-van-protocol-
kerkelijk-leven-op-anderhalve-meter-nu-beschikbaar/ 
 
Nieuws uit de Sint Catharinakathedraal 
Sinds 5 juli jl. is de St. Catharinakathedraal weer open voor publieke vieringen tot 95 personen. U bent van harte 
welkom! Registreren vooraf is (nog) verplicht. Dit kunt u doen via katholiekutrecht.nl/vieringen. Iedereen zonder 
coronaverschijnselen is van harte welkom. De vieringen beginnen om 10.30 uur en de Engelse mis om 12.45 uur. 
Iedere werkdag is er weer om 19.00 uur een stille mis in de Kathedraal. U kunt zich vóór aanvang registreren. 
Livestreams: 
- Vanuit de Kathedraal worden ieder weekend inmiddels drie H. Missen gestreamd. Op zaterdag voor de 

Augustinusgemeenschap om 12.00 uur vanuit de Vredeskapel. Op de facebook pagina van de St. 

Augustinuskerk kunt u de live viering volgen om 12.00 uur en kunt u deze daar terugkijken: 

https://facebook.com/SintAugustinuskerkUtrecht/ Let op: Het gaat om onlinevieringen en niet 

weekendvieringen zoals aangekondigd in de juli-augustusnummer van Tussentijds op blz. 19. 

- Op zondag 10.30 uur kunt u de H. Mis rechtstreeks vanuit de kathedraal volgen 

via: https://www.facebook.com/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065/ 

- Op zondag 12.45 kunt u de Engelse Mis rechtstreeks volgen 

via: https://www.facebook.com/englishmassutrecht/ 

Tenslotte is ook Kerken Kijken weer van start gegaan. De St. Catharinakathedraal doet hier natuurlijk aan mee. 
 
Zomerrooster vieringen Johannes-Bernardus 
- Er zijn vieringen op zondagen om 11:00 uur: 19 juli en 2, 9 en 23 augustus 

- 26 juli en 30 augustus met de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap 

- 16 augustus om 10:30 uur met de Byzantijnse gemeenschap. Indien ze geen toestemming krijgen wordt het 

een ‘gewone’ eucharistieviering om 11:00 uur! Houdt onze website in de gaten. 

- Vieringen op vrijdag om 10:00 uur: 17 en 31 juli en 7 en 21 augustus. 

- Het Rozenkrans bidden begint weer op de 3e woensdag in september! Er zullen alleen ‘stille vieringen’ zijn. 

- D.w.z. er wordt NIET gezongen, niet door een cantor en niet door de aanwezigen. Op zondag wel orgelmuziek. 

De toiletten moeten op slot. U kunt dus NIET naar de WC. Er zal geen koffie of thee geschonken worden na de 

viering. U mag weer uw bijdrage voor de voedselbank meebrengen. 

- Er mogen maximaal 50 kerkgangers (inclusief voorganger, lector, koster, organist en begeleiders). Aanmelden 

via Ton van Schaik, tel. 06 – 215 367 25. 

 
Centraal secretariaat alleen ‘s morgens beschikbaar 
Vanaf maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus is het Centraal secretariaat alleen ’s morgens beschikbaar, van 9.00-
12.00 uur. Dit in verband met de zomervakantie. 
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Zomerrooster vieringen Pauluskerk 
- 19 juli, Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Arnold Smeets m.m.v. Ingrid Klarenbeek, Henk Brussel en Caralita 

Vincenten. U kunt online reserveren vanaf 16 juli (reserveren sluit op 17 juli, 22.00 uur) of telefonisch 

reserveren op 16 juli tussen 11.00 en 15.00 uur via nummer 06 81640069 (Arnold Smeets). 

- 26 juli, Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Jos Hettinga m.m.v. Mirjam van Noord, Henk Brussel en Marel 

Duijs. U kunt online reserveren vanaf 23 juli (reserveren sluit 25 juli om 12.00 uur) of telefonisch reserveren op 

23 juli tussen 11.00 en 15.00 uur op nummer 06 81640069 (Arnold Smeets). 

- 2 augustus, Woord- en Gebedsdienst. Voorganger Peter Raedts m.m.v. Maarten van Deventer, Tim de Vries en 

Marel Duijs. 

Niet iedereen heeft de beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen 
inzien, wilt u het dan met hen delen? Alvast bedankt. 
 
Koffie met verhalen, elke dinsdagmorgen – 10.00-12.00 uur, Huiskamer van Dominicus 
Elke dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur: Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen in de Refter. 
In Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of komen 
bij de Noodopvang. Om al deze werelden bij elkaar te brengen is er elke dinsdagmorgen van 10.00-12.00 uur 
gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te drinken, Nederlands te 
oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve als bezoeker als vrijwilliger 
meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. Neem dan contact op met Hermen van Dorp (Huis van 
Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of Josien Folbert (Wijkplaats), email 
josienf49@hotmail.com.  N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege corona! 
 
Kinderclub, vrijdag 24 juli – 15.30 uur, Rafaëlkerk 
We gaan verder met onze Kinderclub! Eerst lezen wij uit onze Kinderbijbel en dan... uit de bijbel voor volwassenen, 
onder begeleiding van pastor Koos Smits. We zullen ook een spelletje doen (wellicht buiten) en bidden! Alle 
kinderen tussen 5-12 jaar (en eventueel hun ouders) zijn van harte welkom. We houden ons aan alle 
coronamaatregelen. 
 
Zomerconcerten in de Dominicuskerk 
Eindelijk weer live muziek in de Dominicuskerk! Musici van naam vertellen iets over de stukken die ze spelen en het 
publiek mag vragen stellen. Ook kinderen zijn van harte welkom. Kaarten: volwassenen €15, –/U-pas €10, –; 
kinderen gratis. Aanmelden verplicht: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur). 
Graag uw telefoonnummer vermelden. Data: 
- Zondag 2 augustus 2020, 16.00 – 17.00 uur: Ralph Rousseau – Viola da Gamba. De nieuw ontdekte fantasieën 

van Telemann voor Viola da Gamba (en nog veel meer). 

- Zondag 6 september, 16.00 – 17.00 uur: Marije van Stralen – sopraan, Jeroen Bal – piano. ‘Where the Heart is’ 

vertelt het verhaal van een jonge vrouw op zoek naar geluk in New York. Met muziek van Barber, Bernstein, 

Gershwin, maar ook Rodgers & Hart en Sondheim. 

 
Dominicusfeest, zondag 9 augustus – 10.00 uur, Dominicuskerk  
Zoals elk jaar vieren we in onze gemeenschap het Dominicusfeest, de patroonheilige van ons ‘Huis van Dominicus’. 
We doen dat samen met de Antoniusgemeenschap en allen in de regio Utrecht, die zich met ons verbonden weten. 
Hopelijk, dat er dan weer nieuwe ruimte is ontstaan om behalve de eucharistieviering, waarin de dominicaan Jozef 
Essing voorgaat, ook na afloop het feest voort te kunnen zetten zoals we dat gewend zijn: met wat extra lekkers bij 
koffie en thee, en een drankje met knabbel en snack. Iedereen is van harte welkom.   
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Nieuwsbrief en website in de zomervakantie 
Tijdens de zomervakantie worden de nieuwsbrieven om de week gestuurd. Dat betekent dat u de volgende 
nieuwsbrief op 30 juli zal ontvangen. Berichten voor de volgende editie gaarne uiterlijk woensdagavond voor de 
week van uitgave zenden naar ons e-mailadres: communicatie@katholiekutrecht.nl. Digitale kopij (indien mogelijk) 
aanleveren als Word document. LET OP: In verband met beperkte ruimte maximaal 150 woorden. 
Op dezelfde wijze wordt onze website tijdens deze periode om de twee weken bijgehouden, dus relevante 
berichten of veranderingen in de vieringen en/of activiteiten moeten op tijd vermeld worden naar: 
communicatie@katholiekutrecht.nl, anders kunnen we hun publicatie en/of aanpassingen op de website niet 
garanderen. 
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