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Stiltecentrum Hoog Catharijne weer open sinds 24 november jl. 
Sinds dinsdag 24 november jl. 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. 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. 
 
Ontmoeting   UPLR  met Mgr.  Woorts 
Op woensdag 11 november kwam de UPLR (= Utrechts Platform Levensbeschouwing en Religie) op bezoek bij Mgr. 
Woorts. De hulpbisschop is namens de Nederlandse bisschoppenconferentie al langer “referent voor Jodendom”, 
maar sinds kort ook “referent voor interreligieuzedialoog”. Namens het platform, dat Joden, Christenen, Moslims, 
Boeddhisten, Hindoes en Humanisten vertegenwoordigt, presenteerden zich: voorzitter Abderahmane Chrifi en lid 
priester Koos Smits. Symbolisch voor de ontmoeting: de datum 11 november, feest van de heilige Martinus die zijn 
mantel deelde met een arme, en de betekenis naam van de voorzitter “dienaar van de Barmhartige”. Mgr. Woorts 
legde een en ander uit omtrent de Katholieke Kerk en benadrukte het grote belang dat zij hecht aan de onderlinge 
ontmoeting met en dialoog met elkaar voor vrede en rechtvaardigheid tussen mensen én religies. Lees meer op 
onze site. 
 
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. 
 
Aangrijpend verhaal van diaken Vaneker over corona 
In het blad van het aartsbisdom “Op tocht” van november staat een aangrijpend verhaal van diaken Gerard Vaneker 
en huisarts Asbreuk over hun ervaringen met de ziekte corona. Gerard Vaneker is verpleegkundige en nachthoofd 
in het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein. Huisarts Asbreuk zegt onder andere: “Toen ik mensen thuis zag sterven, 
ben ik echt geschrokken van hun gezichtsuitdrukking, hoewel ik toch heel wat heb meegemaakt in mijn loopbaan”. 
En diaken Vaneker zegt: “Bij mezelf en bij anderen zie ik wel dat de dood eerder geaccepteerd wordt als je erop 
vertrouwt dat dit het einde niet is. Mensen kunnen hun eindigheid eerder accepteren en het leven loslaten als ze 
het in Gods handen kunnen leggen”.  Hij roept ook ons allen op medemensen die we nu niet meer in de kerk kunnen 
zien, op te bellen en niet in de steek te laten. U kunt hier het hele artikel lezen. 
 
‘Zie ik om spoedig’- thuisretraite 
Op de website ignatiaansbidden.org wordt voor de adventtijd die komende zondag 29 november begint, een 
thuisretraite aangeboden. Alle dagen een kort moment van bezinning om de voorbereiding op het kerstfeest een 
gelovige kleur te geven. Met de Bijbelse belofte ‘Zie, ik kom spoedig’ op weg. 
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Tussentijds Magazine december op weg naar kerst 
Tussentijds Magazine van december, die vanaf nu in de bus kan vallen, staat vol met inspiratie en tips om kerstmis 
in dit coronajaar een mooie invulling te geven. De directeur van het Catharijne Convent, Marieke van Schijndel, 
belicht het belang ven verbondenheid en vertelt over de tentoonstelling Body Language. Ook een (hernieuwde) 
kennismaking met organisaties die in Utrecht de mensen die het zwaar hebben niet in de kou laten staan. En 
natuurlijk informatie over de ‘gewone’ en buitengewone vieringen met de kerst. 
 
Gebedsbijeenkomst, woensdag 2 december – 9.30 uur, Sint Josephkerk 
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. A.s. woensdag 2 december gaan wij verder 
met: 1e brief van Johannes. Hoofdstuk 2, tot De vijanden van Christus. Openingslied GvL 471 Ik groet u vol genade. 
Slotlied GvL 427 De nacht loopt ten einde. 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 9 december. 
 
Sant’Egidio avondgebed, vrijdag 4 december – 20.00 uur, Catharinakathedraal 
Vrijdag 4 december is er weer een Sant’Egidio avondgebed in de St Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 
36, aanvang 20 uur. 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. 
 
Augustinusviering, zaterdag 5 december – 12.00 uur, Aloysiuskerk 
Op zaterdag 5 december, 12.00 uur, vindt weer de maandelijkse Eucharistieviering voor de 
Augustinusgeloofsgemeenschap plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der 
Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding samen met een cantor. Bij de huidige coronamaatregelen mogen 
maximaal 30 kerkgangers de mis bijwonen. Daarom is het verplicht dat u zich vooraf aanmeldt. Als u komt zonder 
dat u zich heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de mis niet kunt bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers 
zijn. U kunt zich tot 4 december aanmelden door te mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te 
bellen naar Henk Kanters (Augustinusberaad), tel. 06-82000077.  Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis 
is ook online te volgen via YouTube, zie hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.  
 
Jongeren schrijven kerstkaarten aan eenzame ouderen 
Zondag 13 december organiseert Jong Aartsbisdom een bijeenkomst om kerstkaarten te schrijven aan eenzame 
ouderen. “De locatie is nog onbekend, maar met foute kersttruien aan, kerstmuziek uit de speakers en 
versnaperingen wordt het een gezellige dag waarop we samen kerstkaarten maken en schrijven,” aldus het JA-
team. Er kunnen maximaal 30 jongeren meedoen (onder voorbehoud van de op dat moment geldende 
coronamaatregelen). Meer informatie: jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl of tel. 030 2361570. 
 
Muzikale Thema Vesper, zondag 13 december – 15.00 uur, Aloysiuskerk 
Ondanks Corona zal er ook dit jaar weer Advent en Kerst gevierd worden. En om alvast in de stemming te komen 
houden wij in de Aloysiuskerk weer een Muzikale Thema Vesper. Het thema is: “Hoor, mijn lief klopt aan!” - Advent 
en het Hooglied. De Canadese sopraan Stephanie Desjardins en haar landgenote Nathalie Doucet (piano), laten 
Adventsmuziek met teksten van het Hooglied en Kerstmuziek uit hun vaderland horen. De meditatie zal dit keer 
door pastor Henk Oostendorp worden verzorgd. De Muzikale Thema Vesper begint op 13 december om 15.00 uur 
in de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 2. Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten, die van harte 
wordt aanbevolen. 
Sebastian Holz en Pascal Rijnders 
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Actie schoenendoos onder de kerstboom, Aloysiuskerk 
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of 
eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade 
of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra 
feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het 
Pastoraal Centrum van de Aloysiuskerk. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, 
of na de vieringen in het weekend. Uiterste inleverdatum 14 december. U kunt ervan verzekerd zijn dat de 
ontvangers zeer aangenaam verrast zullen zijn. 
Commissie schoenendoos 
 
Voedselbanken hebben nog steeds veel hulp nodig  
Afgelopen week verscheen in de media het bericht dat de rijksoverheid de voedselbanken met miljoenen euro’s 
gaat steunen. Helaas is dat maar een druppel op een gloeiende plaat. Rekent U even mee: het bedrag van € 8 
miljoen is voor de periode 2021-2027. Voor elk van de ongeveer 100.000 klanten van de voedselbanken betekent 
dat in totaal € 80,- ofwel ruim € 10,- per jaar!! De voedselbanken zijn blij ermee maar het compenseert de terugloop 
van voedsel dat van de supermarkten komt niet. Die supermarkten verkopen sinds kort het voedsel dat aan het 
eind van de houdbaarheidsdatum is zelf tegen afbraakprijzen. Ze doen dat om verspilling tegen te gaan maar ze 
verdienen er toch nog een leuk bedrag aan (enkele miljoenen per jaar). Bovendien komt dat voedsel lang niet altijd 
bij de armsten terecht, maar bij de eerste die het koopje tegenkomt. Moraal van het verhaal: de voedselbanken 
hebben nog steeds giften en andere vormen van hulp nodig van wie maar wil helpen en zeker van de kerken. Kijk 
hoe U kunt helpen op https://voedselbankutrecht.nl/ of mail diaken Jouke Schat (jouke.schat@gmail.com) voor 
vragen en suggesties. 
 
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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