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Utrechtse Broederschap 280ste keer naar Kevelaer
Een kleine afvaardiging –ieder reisde op eigen gelegenheid– van de Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van
Kevelaer ging 28 augustus op pelgrimage naar Kevelaer. Aldus wilden leden van de Broederschap, ondanks alle
beperkingen die deze coronatijd met zich meebrengt, toch recht doen aan die prachtige levende traditie om Maria,
Troosteres van de Bedroefden, jaarlijks te begroeten rondom de Genadekapel op de Kapellenplatz in Kevelaer. Ook
Mgr. Hoogenboom nam deel aan deze bedevaart. En zo trok op vrijdagmorgen 28 augustus een groep van ongeveer
25 pelgrims uit Utrecht e.o. de rozenkrans biddend door de winkelstraten van Kevelaer. Na een groet aan Maria bij
de Genadekapel op de Kapellenplatz door het zingen van het Salve Regina heette rector Kauling de pelgrims welkom
in de nabijgelegen Kaarsenkapel, waarna de mooie Utrechtse pelgrimskaars aan Maria werd aangeboden.
Vervolgens vierden de pelgrims de Eucharistie met hulpbisschop Mgr. Hoogenboom, in concelebratie met plebaan
Boogers (de nieuwe directeur van de Utrechtse broederschap) en pastoor Hogenelst (parochies Paus Johannes XXIII
en H. Suitbertus). U leest het complete artikel op de website van het aartsbisdom.
Vrijdagviering, 4 september – 10.30 uur, Sint Josephkerk
Komende vrijdag is weer de 1e Vrijdag v/d maand in de St. Joseph. De viering begint om 10.30 uur. Priester Oscar
Swijnenberg zal in deze H. Mis weer voorganger zijn. Er mogen 3 mensen zingen. Bij de hoofdingang staat er
desinfecterende handgel. Na binnenkomst geven gele pijlen de veilige looproute aan. Van u vragen wij om niet te
komen als u hoest, verkouden bent of koorts hebt of in de buurt van corona-besmetting bent geweest.
Augustinusfeest, zaterdag 5 september – 12.00 uur, Aloysiuskerk
Dit jaar viert de gemeenschap van de St. Augustinuskerk het Augustinusfeest op zaterdag 5 september met een
Eucharistieviering in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan 2. Pater Schrama zal voorgaan in de H. Mis en
de muzikale begeleiding wordt verzorgd door Paul van der Woude (orgel) en een aantal leden van het koor
Cantemus Domino. Uiteraard wordt rekening gehouden met de voorschriften uit het corona-protocol: 1,5 meter
afstand en toegewezen zitplaatsen, desinfecteren van de handen bij binnenkomst en bij de communie, geen
samenzang, enz. De mis begint om 12.00 uur. U wordt echter verzocht tijdig aanwezig te zijn, omdat we iedereen
moeten vragen of hij of zij geen coronaklachten heeft en men ook naar de zitplaats begeleid moet worden. Ook
vragen wij u dringend om u vooraf aan te melden. Dat kan via de website van Katholiek Utrecht of door te bellen
met Henk Kanters (06-82000077) of Monique van der Zande (06-28415619, 's avonds bereikbaar).
Feestelijke zondagsviering, zondag 6 september – 10.30 uur, Sint Catharinakathedraal
Op 6 september zal tijdens de Hoogmis een viertal volwassenen het Heilig Sacrament van het Doopsel en/of het
Heilig Sacrament van het Vormsel ontvangen. Daarin zal kardinaal Eijk ons voorgaan. Voor deze eucharistieviering
kunt u vooraf reserveren en vanwege de te verwachten grote belangstelling raden we u dat ook aan.
Doopzondag, 6 september – 12.00 uur, Dominicuskerk
De eerste doopzondag in de Dominicuskerk is op zondag 6 september om 12.00 uur. In deze viering worden Feline
van Schaik, Krijn Stiefken en barend o’Floinn gedoopt. De volgende doopviering is zondag 1 november om 12.00
uur. Wilt u uw kind laten dopen geef het dan zo snel mogelijk op, liefst 6 weken vooraf. Dan is er tijd genoeg om de
doopviering voor te bereiden. Het is de bedoeling dat er een voorbereiding op de doop in de Parochie wordt
gevolgd. Informatie via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Zomerconcert: ‘Where the Heart is’, zondag 6 september – 16.00 uur, Dominicuskerk
‘Where the Heart is’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw op zoek naar geluk in New York. Marije van Stralen –
sopraan, Jeroen Bal – piano. Met muziek van Barber, Bernstein, Gershwin, maar ook Rodgers & Hart en Sondheim.
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.
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Parochie-overleg Advent- en Vastenactie, dinsdag 8 september – 19.30 uur – Aloysiuskerk
Dinsdagavond 8 september is het volgende overleg gepland over de komende Adventactie en Vastenactie in de
Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. Vertegenwoordigers vanuit de geloofsgemeenschappen van de
parochies bouwen samen aan een overlegplatform om deze acties en de inspiratie en geloofsverdieping die ze
kunnen bieden, gestalte te geven. Gezocht wordt naar een vruchtbare combinatie van gezamenlijke en locale (wijk)
uitwerking. Wie mee wil doen: van harte welkom. In het samenzijn nemen we de 1,5 meter in acht. Meld aan bij
Tineke Koenders: tineke.koenders@gmail.com
Gebedsbijeenkomst, woensdag 9 september – 9.30 uur, Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. We gaan verder met: De 1e brief van
Petrus, hoofdstuk 3. Moderne samenvatting: ‘Respecteer de ander.’ Er mogen 3 mensen zingen. Openingslied GvL
558 Wij treden biddend in uw licht. Slotlied GvL 532 U zij de glorie. Van u vragen wij on niet te komen en thuis te
blijven en te bidden als u hoest, verkouden bent of koorts hebt of in de buurt van corona-besmetting bent geweest.
Volgende data: woensdag 16 september.
Kerken Kijken Utrecht 2020 t/m 12 september
Tot en met 12 september zijn op dinsdag t/m zaterdag de deuren van twaalf binnenstad kerken voor het publiek
geopend. Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode klaar om mensen desgewenst te informeren over
de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van de betreffende kerken. De toegang is traditiegetrouw
gratis, u kunt gewoon binnenlopen, mits u zich aan de corona-voorschriften houdt. Een (kleine) donatie wordt op
prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens huwelijksof rouwdiensten gesloten is. Ook andere (besloten) bijeenkomsten kunnen tot sluiting leiden. Kijk voor meer
informatie en de openingstijden van de deelnemende kerken op www.kerkenkijken.nl
Sam’s kledingactie, zaterdag 12 september – 9.00 uur, Rafaëlkerk
Ook dit jaar is eer weer de kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw
gebruikte kleding en schoeisel kunnen wij in Ethiopië ca. 5000 mensen voorzien van schoon drinkwater en sanitair.
Uw kunt uw kleding in gesloten plasticzakken inleveren vanaf 9.00 tot 12.00 uur. Waar: Sint Rafaëlkerk,
Lichtenberchreef 4, Overvecht. Hartelijk dank voor uw donatie!
Open Monumentendag, zaterdag 12 september – 13.00 uur, Josephkerk
Op deze dag is de St. Josephkerk aan de Draaiweg 44 geopend van 13.00 uur – 17.00 uur. Paul van der Woude,
organist van de St. Augustinuskerk, verzorgt om 14.00 uur en 15.30 uur twee orgelconcerten van een half uur. Op
het programma staan werken van o.a. Bach, Krebs en Mendelssohn. Na afloop van elk concert kunt u in gesprek
gaan met de organist en de kerk verder bezichtigen. In aangepaste vorm, i.v.m. corona, wordt door Chris de Greef
rondleidingen verzorgd. Hierbij wordt uitleg gegeven over de unieke glas-in-loodramen. Deze rondleidingen zijn
tussen 14.30 uur en 15.15 uur. P.S. Van u vragen wij om niet te komen als u verkouden bent of koorts hebt of in de
buurt van corona-besmetting bent geweest.
Uitgestelde eerste communie, zondag 13 september
In het voorjaar, de gebruikelijke tijd om met kinderen de eerste communie te vieren, moesten de feesten uitgesteld
worden omdat er vanwege de corona in onze kerken niet of nauwelijks gevierd werd. De meeste eerste
communiegroepen waren al ver gevorderd met het voorbereidingsprogramma. Voor de betrokken kinderen en hun
families was dit zeker een teleurstelling. Op de tweede zondag van september gaat de eerste communie er nu toch
van komen. In de zondagmorgenviering in de Dominicus, 10.00 uur en in een speciale zondagmiddagviering in de
Aloysius, 13.30 uur zal de eerste communie van twee groepen worden gevierd. In oktober volgt de eerste
communieviering van de Paulusgroep. I.v.m. het coronavirus zijn de vieringen alleen bestemd voor de
communicanten en hun gezinnen.
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Willibrordvesper, zondag 13 september – 17.00 uur, Sint Catharinakathedraal
In dit jaar waarin corona een belangrijk stempel drukt op onze manier van samenleven en samen vieren is ook de
gebruikelijk Willibrordprocessie, op de 2e zondag van september, anders qua vormgeving. Geen processie op straat,
o.a. omdat de schrijn van Willibrord niet op anderhalve meter van elkaar kan worden gedragen. Die blijft dit jaar
present onder het altaar in onze St. Catharinakathedraal. Wat wij wel kunnen vieren is de vespers om 17.00 uur in
de St Catharina. Daarin zal kardinaal Eijk ons voorgaan, met een homilie die hij zal houden ter bemoediging.
U en jullie zijn van harte uitgenodigd om aan deze Willibrordvesper deel te nemen. Graag opgave via de
gebruikelijke kanalen, wat u kunt lezen op onze website en in de nieuwsbrief. In ieder geval bij aankomst in onze
kathedraal, graag op tijd u melden bij de ingang en uw handen desinfecteren. Graag tot 13 september.
Gelukkig in de naam van God, plebaan Hans Boogers
Stil bij bestaan, maandag 14 september – 10.30 uur, Bij Bosshardt Kanaleneiland
Gespreksgroep voor ieder die mee wil denken en praten over de vragen die het leven brengt. We starten het
gesprek vanuit een tekst uit de Bijbel. Op de bijeenkomst van 14 september 2020 staat ‘vrede’ centraal. Bijna alle
mensen verlangen naar vrede en zoeken veilige ruimte om in te kunnen leven. Er zijn veel dingen, gebeurtenissen
en omstandigheden die vrede verstoren. Jezus wijst op ‘Gods nieuwe wereld’ die beloofd is en komt en waar vrede
gegeven zal zijn. Hij vertelt er verhalen over. Verhalen die helpen op de hoop erop vast te houden. Wij zullen het
verhaal over de werkers in de wijngaard samen lezen en ontdekken welke problemen erbij horen als we een leven
in vrede zoeken en welke hoop er blijft. Sluit aan en doe mee in dit ontmoetingsgesprek. Gespreksleiding: Hanneke
Blom en Gérard Martens. Meld je aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl, tel. 06 11406036. Adres: Marco
Pololaan 115-117.
Kwetsbaar leven: Cursus christelijk meditatie, dinsdag 15 september – 20.00 uur, Dominicuskerk
Kwetsbaarheid maakt angstig. We zijn geneigd de zwakte in ons leven uit te bannen door er niet over te praten,
controle uit te oefenen of verantwoordelijken aan te wijzen. Maar kwetsbaarheid hoort bij leven. In deze serie
meditaties verkennen we waar we kracht aan ontlenen in tijden van kwetsbaarheid. Met als basis stiltemeditatie,
ademoefeningen en ontspanningsoefeningen gebruiken we iedere avond een andere vorm van meditatie zoals:
beeldmeditatie, lectio divina (mediteren met een Bijbeltekst), tekstmeditatie, loopmeditatie. De meditatie wordt
begeleid door Marian Geurtsen, theoloog en meditatiebegeleider iedere derde dinsdag van de maand. Kosten: €
15, – per avond (pinnen of contant). Vervolgdata: 20/10, 17/11 en 15/12. Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of
030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). We houden ons aan de richtlijnen van het RIVM en zorgen voor een
veilige omgeving. Palestrinastraat 1, Utrecht.
Bijbel leerhuis, donderdag 17 september – 19.30 uur, Dominicuskerk
Op donderdag 16 januari was er een nieuwe start van het Bijbelleerhuis, ditmaal rond het boek Genesis. Vanaf
donderdag 17 september pakken we de draad weer op. De avonden worden geleid door pater Henk Jongerius o.p.
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan dit Bijbelleerhuis. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats
op de derde donderdag. Het is praktisch om een eigen bijbel mee te brengen. Vanwege de coronamaatregelen is
er helaas maar plaats voor tien deelnemers. We gaan bekijken of een tweede sessies haalbaar is. Meld u dus vooral
aan: info@huisvandominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur) Kosten: € 5, – per avond. Vervolg:
iedere derde donderdag van de maand.
Ziekenzalving, zondag 27 september – 11.00 uur, Johannes-Bernarduskerk
Op de viering van zondag 27 september zal Pastoor H. Boogers de ziekenzalving toedienen. Mensen die meer willen
weten of zich aan willen melden kunnen telefonisch contact opnemen met Riet Bouwman (030-2884909). Er komen
géén inschrijfformulieren. Uiterste aanmelddatum, zalving-ontvanger inclusief begeleiding/familie: zondag 20
september bij Riet Bouwman.
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Nieuwe start cursussen ‘Verhef je hart’ – Jaar van de eucharistie
Zoals vele activiteiten zijn de cursussen rond het boekje ‘Verhef je hart’ over de eucharistie in maart abrupt gestopt.
Deze series bijeenkomsten zullen nu weer gestart worden. ‘Verhef je hart’ is een bundeling van preken van paus
Franciscus gewijd aan de eucharistie. Deze zijn vertaald en van commentaar voorzien door Sam Goyvaerts. In
Utrecht waren drie cursussen gestart die nu, na de Covid-onderbreking, weer vervolgd gaan worden. In de
bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de regel anderhalve meter afstand te houden tot elkaar.
- Pastoor Hans Boogers leidt een cursus op woensdagavonden 16, 30 september, 14, 28 oktober en 11 november
steeds van 20.00 tot 21.30 uur. Plaats: het priesterkoor van de Catharinakerk.
- Pastoraal werker Gérard Martens vervolgt de cursus op maandagmiddag 14.30 – 16.00 uur in het pastoraal
centrum Aloysius. Deze serie was voor de stop halfweg. Er komen nu nog vier bijeenkomsten. Op de eerste, 14
september, gaan we samen de thema’s uit de reeds gevoerde gesprekken weer ophalen en daarna verder op
28 september en 12 en 26 oktober.
- Priester Koos Smits hervat met de huiskring voor alle belangstellenden de cursus. Tijd: maandagavond 7
september, 5 en 26 oktober, en 23 november om 19.30 uur. Plaats: de Rafaëlkerk.
Aanmelding van nieuwe deelnemers/sters: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Adrianus kardinaal Simonis overleden
Op 2 september is overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal
Simonis is 88 jaar geworden. Hij woonde na zijn emeritaat enige tijd in het Brabantse Nieuwkuijk, in Mariapoli
Mariënkroon van de Focolarebeweging. De laatste jaren woonde hij in een zorgcentrum in Voorhout. Kardinaal Eijk,
opvolger van kardinaal Simonis als aartsbisschop van Utrecht, heeft met droefheid kennis genomen van het
overlijden van zijn voorganger. Volgens kardinaal Eijk verliest de Kerk iemand “met een groot pastoraal hart.”
Kardinaal Simonis begon als aartsbisschop in een moeilijke tijd, waarin de polarisatie in Nederland zeer sterk was.
“Dat heeft hem er niet van weerhouden zijn wapenspreuk, ‘Opdat zij U kennen’, in de afgelopen decennia op vele
wijzen gestalte te geven,” aldus kardinaal Eijk.
De emeritus aartsbisschop van Utrecht vierde op uitnodiging van kardinaal Eijk op 18 juni 2017 (Sacramentsdag)
zijn 60-jarig priesterjubileum in Utrecht. Na een H. Mis in de St. Catharinakathedraal met de jubilaris als
hoofdcelebrant volgde een drukbezochte receptie in het nabijgelegen Academiegebouw.
Adrianus kardinaal Simonis werd op 26 november 1931 geboren in Lisse. Op 15 juni 1957 ontving hij het sacrament
van de priesterwijding. Op 30 december 1970 benoemde paus Paulus VI hem tot bisschop van Rotterdam, de
bisschopswijding volgde op 20 maart 1971. Op 3 december 1983 werd Mgr. Simonis de nieuwe aartsbisschop van
Utrecht en daarmee de 69ste opvolger van Sint Willibrord. Op 25 mei 1985 creëerde paus Johannes Paulus II
aartsbisschop Simonis tot kardinaal. Op 26 januari 2008 ging hij met emeritaat.
De uitvaart zal woensdag 9 september in de Sint Catharinakathedraal plaats vinden (tijd volgt) en het wordt live
uitgezonden door de KRO.
Lees meer over de biografie van kardinaal Simonis op onze website.
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