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Sant’Egidio avondgebed, vrijdag 20 november – 20.00 uur, St. Catharinakathedraal
Aankomende vrijdag is er weer een avondgebed, in de St. Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36,
aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. Juist in deze tijd is het belangrijk om als gemeenschap elkaar te
ontmoeten, een open oog te houden van wie in nood is en het gebed voor de stad en voor de wereld voort te
zetten. Uiteraard nemen we de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht, en vragen u niet te komen bij
verkoudheidsklachten, koorts of benauwdheid of contact met iemand die besmet is met het coronavirus. We
dragen een mondkapje tijdens het avondgebed.
Jongerencollecte 2020, weekend van 21 en 22 november, landelijk
In het weekend van 21 en 22 november 2020 vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats,
vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De opbrengst van deze collecte wordt namelijk gebruikt
voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen aartsbisdom, zoals de
WJD@Home, de Wereldjongerendagen, het jaarlijkse kinder -en tienerkamp, onder anderen. U kunt ook uw
donaties overmaken naar: Nationale Jongerencollecte IBAN NL 11 INGB 0002 7844 98, t.n.v. ‘Rooms Katholiek
Kerkgenootschap in Nederland’ te Utrecht, o.v.v. 'Jongerencollecte 2020'. Meer informatie over het werk van het
jongerenpastoraat vindt u op onze site.
Gedachtenis van omgekomen vluchtelingen, zondag 22 november – vanaf 14.00 uur, Pieterskerk
Op zondagmiddag 22 november vindt in de Utrechtse Pieterskerk een herdenking plaats van vluchtelingen die aan
de Europese grenzen zijn omgekomen. Inwoners van Utrecht worden uitgenodigd ter gedachtenis aan hen tussen
14.00 en 17.00 uur een lichtje aan te steken in de Pieterskerk. Deze kaarsjes worden op het Pieterskerkhof
uitgedeeld. Om 17.00 uur zal in de kerk een gedachtenisvesper worden gehouden waarin namen van omgekomen
vluchtelingen worden genoemd. Umarr Fofanah en Keon Mitchell, zelf vluchtelingen, zullen vanaf het hoogkoor
zingen. Muzikale medewerking wordt verleend door Henk Kraayeveld. Voorgangers in de vesper zijn ds. Michiel
Badry, predikant van de Église Wallonne in de Pieterskerk, ds. Marieke Sillevis Smitt, diaconaal predikante voor en
met ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht, en ds. Mariska van Beusichem, predikant protestantse
wijkgemeente Utrecht West. Vanzelfsprekend worden gedurende de hele middag de coronamaatregelen in acht
genomen. Aantal deelnemers: 30 mensen. Via de live stream kan iedereen de gedachtenisvesper volgen.
Verbouwd Stiltecentrum Hoog Catharijne weer open, dinsdag 24 november
Dinsdag 24 november vanaf 12.00 uur is het Stiltecentrum Hoog Catharijne weer open. Al 45 jaar is er in
Winkelcentrum Hoog Catharijne een stiltecentrum met kapel (Godebaldkwartier 74) waar u terecht kunt voor een
moment van bezinning en gebed in de kapel of een praatje in de ontmoetingsruimte. Toen Hoog Catharijne werd
gebouwd is de kapel gerealiseerd op de plek waar de Zusters van de Eucharistie eerder hun klooster hadden. Op de
vertrouwde plek die echter na de verbouwing volkomen is veranderd opent nu het Stiltecentrum weer de deuren.
U bent van harte welkom. Om zo veel mogelijk open te kunnen zijn ziet het Stiltecentrum uit naar aanvulling voor
de groep gastvrouwen en heren. Kom een dagdeel per week het enthousiaste (oecumenische) team versterken.
Info: pastor@stiltecentrum.nl Openingstijden: dinsdag t/m donderdag van 10.00-14.00 uur.
Gebedsbijeenkomst, woensdag 25 november – 9.30 uur, Sint Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. A.s. woensdag 25 november gaan wij
verder met: 1e brief van Johannes. Hoofdstuk 1. Openingslied GvL 538 Vernieuw Gij mij. Slotlied GvL 381 Zingt van
de Vader. Graag zien we iedereen bij deze kleine bijeenkomsten komen. Wij verzoeken u thuis te blijven en bidden
als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben geweest. Volgende data: woensdag 2
december.
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Boek over Sint Catharinakathedraal
Op 25 november verschijnt een prachtig nieuw boek over de Sint Catharinakathedraal, bij Uitgeverij Matrijs. Het
tegenwoordige Museum Catharijneconvent heeft een intrigerende geschiedenis. Waar ooit een kapel stond die
onderdak bood aan armen en daklozen, werd in de vijftiende eeuw een kloosterkerk gebouwd. Een project waar
de karmelieten aan begonnen, maar waarvan Karel V besloot dat de johannieters het zouden voltooien. Sindsdien
heeft de Catharinakerk vele functies gehad. Voor het eerst zijn alle studies die de afgelopen honderd jaar over de
Catharinakerk zijn verschenen op een kritische, overzichtelijke manier bijeen gebracht. Dit geschiedkundig en
bouwhistorisch overzicht doet eindelijk recht aan alle nieuwe kennis die de afgelopen eeuw over de Catharinakerk
is vergaard en vertelt haar volledige verhaal, van kloosterkerk tot metropolitane kathedraal. Meer informatie over
het boek De Utrechtse Catharinakerk vindt u op de website van Uitgeverij Matrijs. Als u dit boek vóór 25
november bestelt, wordt uw bestelling als voorintekening beschouwd en krijgt u het direct na verschijning
thuisgestuurd.
#RedWednesday 2020, woensdag 25 november – 19.00 uur, Catharinakathedraal rood aangelicht
De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 25 november rood, samen met honderden kerken en andere
gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie
#RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van
christenen in het bijzonder. Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden,
om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Met #RedWednesday© wil
Kerk in Nood ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en
oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.
Startmoment Adventsactie, donderdag 26 november – 19.30 Rafaëlkerk en YouTube
Dit jaar starten we de Adventsactie ‘Delen smaakt naar meer’! Hiervoor nodigen we u van harte uit! Petra Jansen
van de landelijke Vastenactie zal ons meer vertellen over het door ons gekozen project in Nicaragua. Dit betreft het
trainingen geven aan de lokale bevolking over duurzame landbouw, om zo voor meer voedsel te kunnen zorgen.
Ook in Utrecht worden er o.a. door de Koningshof op deze manier producten verbouwd, en zal een medewerker
hierover vertellen. Daarnaast is duurzame landbouw, ter bescherming van de aarde, een van de Milleniumgoals.
Maike van Eijdthoven van de stichting Utrecht4GlobalGoals geeft uitleg wat duurzame landbouw wereldwijd
betekent en zo een bijdrage levert aan het verbeteren van de aarde. De startavond wordt gehouden in de
Rafaëlkerk om 20.00 uur en is met een livestream mee te maken (inloop vanaf 19.30 uur). Gérard Martens zal de
avond leiden. Vanwege de corona maatregeling kunnen we 30 mensen ontvangen in de kerk. Aanmelden graag bij
het centrale secretariaat tel. 030-2546147 of per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl.We hopen u te mogen
verwelkomen op 26 november!
Onderscheiding van de H. Willibrord aan Ton Fonville
De afgelopen week heeft pastor Piet Rentinck tot drie keer toe de “Onderscheiding van de H. Willibrord’ mogen
uitreiken aan voormalig parochianen van de St. Gertrudis. Het betrof Leny en Nico van Geffen en Ton Fonville die
zich jarenlang op verschillende wijze intensief hebben ingezet voor de St. Gertrudis- geloofsgemeenschap. Vanwege
de corona-beperkingen moest er dit keer wel geïmproviseerd worden. Ton Fonville kreeg de oorkonde en penning
die bij de onderscheiding horen van pastor Rentinck tijdens de koffiepauze in het parochiecentrum en was blij
verrast. Leny van Geffen ligt in het ziekenhuis en heeft de onderscheiding daar gekregen van pastor Rentinck en
Nico van Geffen bij hemzelf thuis. Ook zij waren blij verrast en onder de indruk van deze vorm van waardering.
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Kledinginzameling – Dank u wel
De Kledinginzameling ‘Deel uw mantel’ op 8 november, de Martinusdag van onze parochies is een succes geworden.
In zes van de kerken waren vormelingen aanwezig om de tasjes en zakken aan te nemen. Aan het eind van de
morgen is alles bij elkaar gebracht in de Aloysiuskerk waar drie flinke bergen ontstonden. De coördinator van de
kledingactie voor de daklozenopvang van het Leger des Heils is naar de Aloysiuskerk gekomen en heeft verteld hoe
de ingebrachte spullen later deze maand op een soort markt beschikbaar worden gesteld aan de daklozen. Alle
spullen voor de mannen en ook de ingebrachte damesjassen heeft zij direct meegenomen. De overgebleven dames
en kinderkleding wordt overgedragen aan de (andere) kledingbank van het Leger des Heils.
Kerstviering voor senioren, maandag 21 december – 14.00 uur, Aloysiuskerk
Omdat er alles aan wordt gedaan om ondanks alle beperkingen toch een kerstfeest te scheppen vindt er op
maandag 21 december om 14.00 uur een Kerstviering plaats, geleid door pastoor Hans Boogers, speciaal voor
senioren. U kunt zich hiervoor al aanmelden bij het secretariaat van de Aloysiuskerk, tel. 030-2515775 of e-mail:
aloysius@katholiekutrecht.nl
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