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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 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 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 
 
Verschillende activiteiten in de Dominicuskerk 
Het Huis van Dominicus organiseert deze maand de volgende activiteiten: 
- Koffie met verhalen in de Refter, dinsdag 22 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. 

- 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 Anne-
karien 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. 

- Oecumenische vredesviering in Stadsklooster Antonius, zondag 27 september 10.00 uur. Deze Oecumenische 
Vredesviering is voorbereid door voorgangers van de Antoniusgemeenschap, de Protestantse Wijkgemeente 
West en het Huis van Dominicus. Vier met ons mee: Vrede Verbindt Verschil, ook in Utrecht-West! Adres: 
Kanaalstraat 198, Utrecht. 

- 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). 
 
Avondgebed Sant’Egidio weer van start, 17 september – 19.30 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
Aankomende donderdag, 17 september, vangt het avondgebed van Sant' Egidio in Utrecht weer aan. We hopen 
dat we - met inachtneming van voorzorgsmaatregelen - in dit nieuwe seizoen weer met regelmaat elkaar kunnen 
ontmoeten. Ook onze ontmoetingen met de ouderen starten geleidelijk weer op binnen de grenzen van wat is 
toegestaan. Het Avondgebed is op de gebruikelijke tijd, om 19.30 uur in de kapel van de zusters Augustinessen op 
de hoek Oudegracht/Waterstraat. Uiteraard vragen we jullie om alleen te komen als er geen klachten zijn passend 
bij corona. Graag tevoren aanmelden: utrecht@santegidio.nl  
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Utrechtse Vredesweek 

• 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 – 11.00-14.00 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. Inleiding Yosé Höhne Sparborth. Coronaproof samenkomst. Aanmelden: info@tweeofdriebijeen.nl. 

Adres: Kanaalstraat 200. 

• 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. 

 
Nationale Pro Life Gebedsdag, dinsdag 22 september – 11.00 uur, Hofplaats (Den Haag) 
Elk onschuldig mens heeft recht op leven. Of hij nu in de baarmoeder zit, of in het verpleeghuisbed ligt. Stelselmatig 
negeert de overheid het recht op leven. Daarom is de Tweede Kamer aan zet. Kom met ons mee naar Den Haag om 
te bidden en te protesteren bij de Kamer. We vergaderen oom 11.00 uur bij Hofplaats (bij Binnenhof) om het 
Rozenkrans te bidden. Daarna zullen we een petitie aan de Tweede kamer aanbieden. De dag eindig met een 
Pontificale Hoogmis om 14.30 uur. Aanmelden bij Martien, e-mail: hoedemakers50@zonnet.nl of tel. 030-7855552 
(met voicemail). Meer informatie via e-mail: f.van.winden@freeler.nl Lees het hele programma op onze website. 
 
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. 
 
Gebedsbijeenkomst, woensdag 23 september – 9.30 uur, Josephkerk 
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. We gaan verder met: De 1e brief van 
Petrus, hoofdstuk 5. Moderne samenvatting: ‘Maak jezelf niet belangrijk, dien de ander.’ Er mogen 3 mensen 
zingen.  Openingslied GvL 469 Tot u ben Ik gezonden. 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. 
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Catechese-cursus opname in de R.K. Kerk, donderdag 24 september 
Als u opgenomen wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk bieden de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht 
u een catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament van het H. Doopsel. En als u al 
gedoopt bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het 
ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel. De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. 
en bestaat uit 10 bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 
9789020951660), zelf aan te schaffen (verkrijgbaar via internet). Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt 
verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De bijeenkomsten vinden plaats telkens op een 
donderdag; 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december 2020, 21 januari, 18 februari, 18 maart, 22 april, 
20 mei en 24 juni 2021. Aanvang 20.00 uur, op het adres, Jacobskerkhof 2, hoek Oudegracht. U kunt zich opgeven 
per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 
3583 AJ Utrecht. 
 
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. 
 
Zondag 27 september: Werelddag van de Migrant en de Vluchteling 2020 
Voor deze dag heeft paus Franciscus een boodschap geschreven, die ook beschikbaar is in Nederlandse vertaling. 
De paus legt in zijn schrijven een directe link tussen de situatie van vluchtelingen nu en de situatie waarin Jozef en 
Maria met het kind Jezus moesten vluchten voor koning Herodus. Zij waren vluchtelingen in het toenmalige Egypte 
met alle angsten, moeiten en zorgen die met vluchten gepaard gaan. Ook legt de paus een link naar de huidige 
COVID-19 pandemie, die de zorgen voor kwetsbare vluchtelingen en migranten in hun onzekere situaties nog heeft 
vergroot. De paus roept verder op tot luisteren, delen, ondersteunen en om samen met migranten en vluchtelingen 
het Rijk van God op te bouwen. “Dit is niet de tijd van egoïsme, omdat de uitdaging waarvoor wij staan, ons allen 
verenigt en geen onderscheid tussen mensen maakt (Boodschap Urbi et Orbi, 12 april 2020),” zegt de paus. De 
complete boodschap van de paus voor de Werelddag van de Migrant en de Vluchteling is te lezen op 
www.aartsbisdom.nl/boodschap-paus-franciscus-voor-de-wereldag-van-de-migrant-en-de-vluchteling 
 
Vieringen van de Augustinusgemeenschap weer van start, zaterdag 3 oktober – 12.00 uur, Aloysiuskerk 
Door de huidige situatie is het al sinds midden maart voor de St. Augustinus gemeenschap niet mogelijk om samen 
Eucharistie te vieren in de Kapel van de Zusters Augustinessen. Vanaf juli zijn er live stream vieringen samen met 
pater Schrama en organist Paul van der Woude georganiseerd vanuit de Vredeskapel van de St. Catharinakerk. Dit 
maakte het toch mogelijk om onze gemeenschap te kunnen bereiken. Het Augustinusfeest op zaterdag 5 september 
in de St. Aloysiuskerk was hiervoor een goede en geslaagde test. Vanaf heden zal er daarom elke 1e zaterdag van 
de maand een viering zijn voor en door de St. Augustinusgemeenschap. Natuurlijk is iedereen van harte welkom! 
De viering begint om 12.00 uur, elke 1e zaterdag van de maand (3 oktober, 7 november, 5 december, etc.). I.v.m. 
de Corona maatregelen vragen wij u van te voren te reserveren: https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ of 
mail naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl 
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Aankondiging Franciscusviering, zondag 4 oktober – 10.00 uur, Stadsklooster Antonius 
Op zondag 4 oktober 2020 om 10.00 uur wordt de jaarlijkse Franciscusviering gehouden in het Stadsklooster 
Antonius. Voorganger: Yosé Höhne Sparborth. Franciscaanse verhalen bieden ons een schat aan verdieping en 
reflectie. Ze raken ook aan ons eigen leven. Verhalen kunnen ons bemoedigen en tot nieuwe inzichten brengen. Ze 
kunnen ons, vooral in deze tijd, uitdagen om van richting te veranderen. Iedereen van jong tot oud die deze dienst 
mee wil vieren is van harte welkom. Deze viering wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de Franciscaanse 
Beweging samen met de Antonius parochiegemeenschap. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van koffie of thee, coronaproof. Allen worden uitgenodigd om houdbaar voedsel 
mee te nemen voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit 
wordt voorafgaand aan de viering ingezameld. Meer info bij Mia Maesen, e-mail: maesen.mia@franciscanessen.nl. 
Adres: Kanaalstraat 198. 
 
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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