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Nieuws uit Kirkuk en Sulaymaniyah
Er zijn nieuwe berichten, goede en slechte. Het Chaldeeuwse bisdom is zwaar door Corona getroffen. Van de zes
priesters hebben er drie Corona, plus een zuster uit India die een school leidt.
Twee priesters zijn weer aan de beterende hand maar met nasleep; de plebaan en zuster Ana zijn stabiel maar nog
ziek.
Ons gebed is gevraagd.
Bij Sulaymaniyah wordt een bejaardenhuis en een kleuterschool gebouwd. Corona vertraagde de bouw, maar in
november a.s. kunnen drie etages gebruikt gaan worden: woning voor de zusters, een kapel en grote
gemeenschapszaal, die voor verhuur en dus inkomen belangrijk is.
Tevens kleuterschool/ opvang van autistische kinderen en de eerste zes Alzheimerpatiënten.
Het wordt het eerste bejaardenhuis in deze hele regio Midden Oosten. Nodig, omdat veel ouderen alle kinderen
hebben wonen in het buitenland.
Er moeten nog twee etages worden afgebouwd, zodra er weer geld is. Dat worden nog tachtig plaatsen voor
ouderen.
Blijven we ons verbonden voelen met bisschop Mirkis en pater Jens Petzold.
pastoor Hans Boogers
Uitvaart kardinaal Simonis, donderdag 10 september – 11.00 uur, St. Catharinakathedraal
Op 2 september is overleden Adrianus Johannes kardinaal Simonis, emeritus-aartsbisschop van Utrecht. Kardinaal
Simonis is 88 jaar geworden. De uitvaart is op donderdag 10 september om 11.00 uur in de St. Catharina Kathedraal,
en is alleen voor genodigden. De KRO zal de uitvaart live op TV uitzenden. De begrafenis is aansluitend op de
Barbara begraafplaats. Op woensdag 9 september kan van 12:00-20:00 persoonlijke afscheid worden genomen van
kardinaal Simonis in de St. Catharina Kathedraal. Er is geen condoleance register, u kunt wel een kaartje meenemen.
Meer informatie bij het Aartsbisdom. Hier leest u de Martinus Magazine uit november 2013 waarin Kardinaal
Simonis uitgebreid aan het woord komt.
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.
Orgelconcert Wouter van Belle, zaterdag 12 september – 10.30 uur. Sint. Catharinakathedraal
Op zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. In de Sint-Catharinakathedraal speelt kathedraalorganist
Wouter van Belle een concert op de beide orgels. Op het programma romantische orgelmuziek van Duruflé, César
Franck en Gigout, maar ook de Missa Corona, een nieuwe compositie van Wouter van Belle, gezongen door Karin
Timmer, Rosali Viveen en Sonja Roskamp. Het concert begint om 10.30 en is vrij toegankelijk. Aanmelden is verplicht
via: https://www.openmonumentendagutrecht.nl/openstellingen/st-catharinakathedraal/
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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 is de viering in de Aloysiuskerk alleen bestemd voor
de communicanten en hun gezinnen. In de Dominicuskerk is iedereen wel welkom.
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.
Geloven Nu, dinsdag 15 september – 20.00 uur, Johannes-Bernarduskerk
Dinsdagavond 15 september 20.00-21.30 uur komt Geloven Nu weer bij elkaar. Geloven Nu stelt voor iedere
bijeenkomst een passage uit de Schrift centraal en biedt gespreksvragen om de deelnemers aan de praat te brengen
over geloof, zin en de betekenis ervan in hun leven nu. Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven) Zo maar eens een keer
aanschuiven om te proberen kan ook! Meld je wel even aan: Marja Janssen: basab@ziggo.nl
Help De Voedselbank Utrecht
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 de dagkapel van de Aloysiuskerk (in de ochtenduren in ieder
geval open) staat het blauwe voedselbankkratje en in de ochtend kan er bij de pastorie afgegeven worden. Een
donatie is ook mogelijk op banknummer NL 34 TRIO 0338 5215 69, t.n.v. Voedselbank Utrecht.
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Verschillende activiteiten in de Dominicuskerk
Het Huis van Dominicus organiseert deze maand de volgende activiteiten:
- Koffie met verhalen in de Refter, dinsdag 15 september om 10.00 uur. Elke dinsdagmorgen is er de gelegenheid
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? 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.
- Kwetsbaar leven: Cursus christelijk meditatie, dinsdag 15 september om 20.00 uur. In deze serie meditaties
verkennen we waar we kracht aan ontlenen in tijden van kwetsbaarheid. 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.
- Bijbel leerhuis, donderdag 17 september om 19.30 uur (onder voorbehoud). De avonden worden geleid door
pater Henk Jongerius o.p. Het is praktisch om een eigen bijbel mee te brengen. Kosten: € 5, – per avond.
Vervolg: iedere derde donderdag van de maand. Het voorbehoud is, dat Henk Jongerius tot a.s. maandag in
Griekenland is en mogelijk tien dagen in quarantaine moet. Dan wordt de eerste bijeenkomst 15 oktober. We
houden deelnemers op de hoogte.
- Zondagavondvespers, 20 september om 17.30 uur. De Zondagavondzang wordt een Zondagavondvespers! We
mogen immers nog niet samen zingen, maar willen we graag blijven samenkomen om samen met onze
gemeenschap de zondag te vieren. We leggen bij deze viering de nadruk op verstilling rondom de Bijbelse
teksten.
- Jonge hemelbestormers over hoop en toekomst, donderdag 24 september om 20.00 uur. Theologen Annekarien Damen en Robert Jan Nijland vertellen wat het thema Hoop en Toekomst voor hen betekent. Na deze
verhalen is er een gesprek met de zaal onder leiding van theoloog Erik Borgman. Vervolg: laatste donderdag
van de maand. Toegang: gratis.
- Everard Meysterdag: Buitens in het groen, zondag 27 september om 13.30 uur. Fietstocht langs Oog in Al en
andere ‘Meysterlyke wercken’. Start: Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht. Kosten: volwassenen € 7,50/
kinderen € 5, – (incl. consumptie). Aanmelden voor 24 september.
Voor alle activiteiten graag aanmelden via: info@huisvandominicus.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur).
Utrechtse Vredesweeklezing, vrijdag 18 september – 15.30–18.00 uur, Domkerk
Dé aftrap van de Vredesweek. Tijdens de Vredesweeklezing verkennen drie inspirerende sprekers het thema ‘Vrede
verbindt verschil’.
• Natascha van Weezel, schreef het boek Thuis bij de vijand. Moslims en joden in Nederland en maakte de
documentaire Natascha’s beloofde land.
• Hans Alma, auteur Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld en is bijzonder hoogleraar
religieus humanisme en compassie aan de VU.
• Enis Odaci, is publicist en hoofd online van Volzin. Ook is hij voorzitter van stichting Humanislam – een denktank
voor islamitisch humanisme – en adviseur en spreker over interreligieuze dialoog, diversiteit en inclusie.
Dompredikant Willem Roskam zal de lezing openen en afsluiten. Anna Timmerman, directeur van PAX, zal de
sprekers introduceren en het vraaggesprek met het publiek leiden. Toegang is gratis, maar vooraf aanmelden is
verplicht: https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/vredesweeklezing2020/.Ook mee te maken via een livestream.
Maatschappelijk atelier, zaterdag 19 september – 11.00 uur, Stadsklooster Antonius
Stadsklooster Utrecht opent de Vredesweek zaterdag 19 september met een Maatschappelijk atelier over "Zwarte
Piet"/slavernij/racisme, om multiculturele oplossingen te vinden voor een leuk kinderfeest, vanuit een rijke historie.
Tijd: 11.00-14.00 uur, inleiding Yosé Höhne Sparborth. Coronaproof samenkomst. Aanmelden:
info@tweeofdriebijeen.nl. Adres: Kanaalstraat 200.
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Interreligieuze gebedsviering, zondag 20 september – 11.30 uur, Assoenamoskee
Vanwege de Vredesweek is er zondag 20 september a.s. om 11.30 uur een interreligieuze viering in de
Assoenamoskee, Justus van Maurikstraat 2 (nabij Majellapark en Cremerstraat). Iedereen is welkom eraan deel te
nemen. Hier gelden ook de coronaregels.
Alpha cursus online, vanaf dinsdag 22 september – 20.00 uur
Vanaf 22 september 2020 gaat een nieuwe reeks avonden van de Alpha cursus over het christelijk geloof beginnen
online! Tien avonden ontmoeten, vragen en ontdekken – dat doe je op Alpha! Stel al je vragen en praat met andere
deelnemers door over interessante onderwerpen. Je bent niet de enige Alpha-deelnemer; wereldwijd volgden ruim
24 miljoen mensen een Alpha. Aanmelden graag bij Elly Kooistra per e-mail: kooistra307@gmail.com of telefonisch
via 06-1965 8715. Uitgebreide informatie vindt u hier.
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.
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 5 en 26
oktober, en 23 november om 19.30 uur. Plaats: de Rafaëlkerk.
Aanmelding van nieuwe deelnemers/sters: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Concert: ‘Where the Heart is’, zondag 4 oktober – 16.00 uur, Dominicuskerk
Zondag 6 september kon het derde geplande zomerconcert in de Dominicuskerk niet doorgaan, omdat de pianist
Jeroen Bal lichte coronaverschijnselen had en getest moest worden. Gelukkig kan dit mooie concert van Jeroen Bal
met de sopraan Marije van Stralen wel doorgaan op zondagmiddag 4 oktober. Zij vertolken werken van Barber,
Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hart en Sondheim. In verband met de coronaregels aanmelden vooraf met naam
en telefoonnummer bij info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). Graag uw
telefoonnummer vermelden.
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