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Geen publieke vieringen op kerstavond in de Rooms-Katholieke kerken
De Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft op 15 december naar aanleiding van de indringende toespraak van
minister-president Mark Rutte van maandag 14 december besloten dat in de Rooms-Katholieke kerken dit jaar op
kerstavond geen publieke vieringen, zoals de nachtmis, zullen plaatsvinden. Dat betekent dat er tussen donderdag
24 december 17.00 uur en vrijdag 25 december 07.00 uur in het geheel geen publieke vieringen worden gehouden.
Juist de vieringen op kerstavond en in de kerstnacht worden doorgaans door veel mensen bezocht. De bisschoppen
willen in deze periode van lockdown een beweging van veel mensen tegelijk voorkomen. Lees het hele artikel op
onze site.
Kerstvieringen in Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht
In aanleiding van bovenstaande bericht, komen alle geprogrammeerde vieringen en activiteiten voor 24 december
te vervallen. Helaas zijn inmiddels alle vieringen op 1e kerstdag volgeboekt. Het definitieve schema voor de
Kerstvieringen ziet er nu als volgt uit:
Donderdag 24 december
• 17.00 uur: Sint Catharinakathedraal, online kinderkerstviering via YouTube, met medewerking van de
Kathedrale Koorschool Utrecht.
• 19.00 uur: Dominicuskerk, onlineviering. Dit is een vooraf opgenomen viering die online te zien is.
• 20.00 uur: Rafaëlkerk, livestream via YouTube.
21.00 uur: Sint Catharinakathedraal, online nachtmis via YouTube met Kardinaal Eijk, met medewerking van het
Kathedrale Koor.
• 22.00 uur: Dominicuskerk. Kerstnachtwake, alleen via livestream.
Vrijdag 25 december
• 10.00 uur: Dominicuskerk. Voorganger: Beemer. U kunt via livestream meevieren.
• 10.30 uur:
- Aloysiuskerk. Voorganger: Rentinck.
- Sint Catharinakathedraal. Voorganger Z.E. Kardinaal Willem Eijk, met medewerking van het Kathedrale Koor,
livestream via Facebook.
- Rafaëlkerk. Voorganger. Pastor Smits, livestream via YouTube.
- Pauluskerk. U kunt via livestream meevieren.
• 11.00 uur: Johannes-Bernardus. Voorganger Smit osa. U moet zich telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik,
dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór de viering, tel. 06-21536725. Zin in een ommetje? De kerststal
(van de kerstgroep van de voormalige H. Bernnarduskerk) staat weer opgesteld in de etalage naast de bakker
op het Smaragdplein.
• 12.45 uur: Sint Catharinakathedraal (English Mass). Voorganger: Pastoor Boogers, livestream via Facebook.
Zaterdag 26 december
• 9.30 uur: Augustinusgemeenschap (in Aloysiuskerk). Voorganger: Pater Schrama osa. U kunt zich aanmelden
per email: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
• 10.30 uur:
- Sint Catharinakathedraal. Voorganger: Van Doorn.
- Johannes-Bernardus. Byzantijnse ritus. Voorganger: Brenninkmeijer. Aanmelden voor deze viering via de
secretaris van Wladimirskaja: Dorine Sweere, e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com; tel.: 06-50431561.
- Rafaëlkerk. Voorganger: Pastor Smits.
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Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten - Een woord van onze aartsbisschop
De Utrechtse aartsbisschop kardinaal Eijk heeft op 8 december een woord gestuurd aan de gelovigen in het
Aartsbisdom Utrecht. In dit schrijven, getiteld ‘Kerstmis 2020 zullen we niet snel vergeten’, gaat hij in op de
gevolgen van de coronaviruspandemie voor het vieren van Kerstmis. Ook staat hij stil bij de gevolgen voor mensen
die door corona een dierbare zijn verloren, werkeloos zijn geworden of anderszins zijn getroffen door deze crisis.
Lees hier zijn boodschap.
Kinderclub naar zieke kinderen prinses Maximaziekenhuis
Nour, Miriam en Ariam zijn met pastoor Koos dinsdag 22 december jl. gisteren naar het ziekenhuis geweest!
Gelukkig niet voor zichzelf, ...maar wel om door de Kinderclub van de Rafaëlkerk geschreven Kerstkaarten af te
geven. Een mooi gebaar naar erg zieke kinderen, waar wij ook vaak voor bidden.
Welk cadeau van geloof geeft u dit jaar?
Zoals bij ieder feest horen bij Kerstmis cadeaus. Het verhaal van de drie wijzen of koningen die Jezus in Nazareth
geschenken kwamen brengen, is kenmerkend... maar niet uniek in de Bijbel. Het geven van geschenken was een
vast gebruik voor het aanknopen en onderhouden van relaties. God van zijn kant ging echter een stap verder. Hij
gaf zijn enige Zoon, Jezus, opdat wij eeuwig leven zouden hebben als wij in Hem geloven. Die genade - letterlijk
'geschenk' - kunt u doorgeven in een cadeau van geloof. Welk cadeau geeft u dit jaar? Dit jaar kunt u online kiezen
uit 8 cadeaus van geloof.
Adventsactie ‘Delen smaakt naar meer’ – Nicaragua
In deze adventstijd waar we ons voorbereiden op de geboorte van Jezus, willen we ons ook inzetten voor kinderen
overal ter wereld. Zoals voor de kinderen in het noorden van Nicaragua. In een van de armste en droogste gebieden
in het land leven gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Een groot aantal kinderen is ondervoed. Adventsactie
ondersteunt de lokale organisatie Octupan die gezinnen leert met duurzame landbouwtechnieken van hun land te
kunnen leven. Het geld wordt besteed aan landbouwtrainingen, startpakketten en bonnen die in noodsituaties in
te wisselen zijn voor voedsel. Schenk uw bijdrage via NL33 ABNA 0234159227 van RK-Utrecht ovv Adventsactie
2020 en geef kinderen hoop geven op een goede toekomst. Want delen smaakt naar meer! Klik hier voor meer info.
“O kom Immanuel’ in oecumenische video
Om alle christenen in Nederland in de adventstijd een hart onder de riem te steken hebben negentig zangers uit
tientallen kerken - van Gereformeerde Bond tot evangelisch en rooms-katholiek – op 11 december een video
uitgebracht waarop zij samen het lied “O kom, o kom, Immanuel” zingen. Onder andere de bisschop van Roermond
Harrie Smeets, de koptische bisschop Arseny en theoloog des vaderlands Almatine Leene doen mee bij deze
opname. Dit ‘lied van eenheid’ is een initiatief van de Evangelische Omroep, samen met de Protestante Kerk in
Nederland en de Rooms-Katholieke Kerk. Een aanrader om te bekijken en mee te zingen. Zeker voor koorleden die
vanwege de coronacrisis niet meer samen kunnen zingen. Kijk hier de video.
Bekijken Kerststal in de Sint Catharinakathedraal
Gedurende de kerstperiode is de Catharinakathedraal regelmatig open. U bent dan van harte uitgenodigd om de
Kerststal te bezoeken, stil te staan bij de geboorte van het Christuskind en een kaarsje op te steken in de Mariakapel.
De openingstijden zijn:
• Maandag 21 t/m donderdag 24 december van 12.00 – 16.00 uur.
• Vrijdag 25 en zaterdag 26 december van 14.00 – 16.00 uur.
• Maandag 28 t/m woensdag 30 december van 12.00 – 16.00 uur.
• Donderdag 31 december gesloten.
• Vrijdag 1 januari van 14.00 – 16.00 uur.
• Zaterdagen 2, 9 en 16 januari van 12.00 -16.00 uur.
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(nood-) Mariakapel St. Augustinuskerk gesloten
In verband met mogelijke overlast in de periode tussen Kerst en Nieuwjaar, is de (nood-) Mariakapel van de St.
Augustinuskerk gesloten van 21 december tot en met 5 januari 2021.
Kerstbezoek: kerstliederen, kaarsjes, kerststal kijken, donderdag 24 december 18.00 – 20.00 uur, Aloysiuskerk
Op kerstavond is de Aloysiuskerk open voor een feestelijk bezoek om het kerstfeest in te luiden. Door de schitterend
versierde kerk is een looproute aangegeven die langs de kerststal voert en de plaats waar een kaarsje opgestoken
kan worden. Er zullen kerstliederen klinken. Toegang op deze avond via de grote zijdeur aan de A.v. Ostadelaan –
daar wordt u ontvangen en wordt zonodig de drukte in de kerk gedoseerd. Opgave niet nodig –
kinderwagen/rolstoltoegankelijk - bij uitgang (hoek Rembrandtkade) staat een bus voor giften. Tot en met 31
december is de Aloysiuskerk alle dagen van 14.00 – 17.00 uur open.
‘Een Lichtpunt”: hart-onder-de-riem concertjes voor Utrechtse verpleeghuizen
Elk jaar worden op Utrechtse begraafplaatsen samen met uitvaartondernemers, bijeenkomsten georganiseerd om
overleden dierbaren te gedenken met lichtjes, livemuziek, warme chocolademelk en troost. Dit jaar kan dat niet.
Vijf Utrechtse uitvaartverzorgers, de Katholieke- en Gemeentelijke begraafplaatsen en Stichting Tröst hebben een
alternatief bedacht; een hart onder de riem in de vorm van bijzondere post én live concertjes voor Utrechtse
verpleeghuizen. Er is een kaart met een candelbag verstuurd naar alle mensen die in de afgelopen jaren iemand
hebben begraven op een van de Utrechtse begraafplaatsen. Zo ontvangen ze troost per post en kunnen ze thuis
licht maken voor degenen die ze missen. Wilt u deze kaart ook thuis ontvangen? Stuur dan een mailtje met uw
adres naar begraafplaatsen@utrecht.nl. Voor mensen in verpleeghuizen is er een corona-proof live evenement
georganiseerd. Alle bewoners en verzorgers krijgen Een Lichtpunt in de vorm van troostrijke kerstmuziek. Wil je
meer weten over Een Lichtpunt of een concertje bijwonen Bel Carlien van Geffen, van Stichting Tröst, tel. 0611224547, of Tanja Medema, van de Utrechtse begraafplaatsen, tel. 06-36009174. Meer informatie: www.trost.nl
Byzantijnse vieringen Tweede Kerstdag – 10.30 uur, Johannes-Bernarduskerk
Op 26 december viert de RK Byzantijnse gemeenschap Wladimirskaja het feest van de Geboorte van Christus met
een Goddelijke Liturgie. De liturgie van Tweede Kerstdag is in de Byzantijnse ritus precies hetzelfde als die van
Eerste Kerstdag. U kunt dus een Kerstmis meemaken zoals die volgens vast Byzantijns gebruik wordt gevierd, met
de in het kerk-Slavisch gezongen Goddelijke liturgie van Johannes Chrysostomos, voorafgegaan door de kerstantifonen. Vader Paul Brenninkmeijer is celebrant, Iwan Osseweijer diaken. Uiteraard zijn alle geldende
coronaregels van kracht. Er kunnen maximaal 30 gelovigen de viering bijwonen. Vooraf opgeven is daarom verplicht
via e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com
Extra kerstviering van de Augustinusgemeenschap op Tweede Kerstdag – 9.30 uur, Aloysiuskerk
Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale begeleiding samen met
twee cantores. De lezingen van Eerste Kerstdag zullen worden gevolgd. Als u deze mis wilt bijwonen, 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 24 december aanmelden door te mailen naar
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl. Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis is ook online te volgen
via YouTube, zie hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.
Centraal secretariaat met vakantie
Wegens Kerstvakantie is het centraal secretariaat vanaf donderdag 24 december 2020 om 12.00 uur t/m 4 januari
2021 om 9.00 uur gesloten.
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Vieringen in de Johannes-Bernarduskerk
Er is nog plek voor de vieringen van zondag 27 december en zondag 3 januari. U bent van harte welkom. U moet
zich telefonisch aanmelden bij Ton van Schaik, tel. 06-21536725, dagelijks tussen 12 en 14 uur, tot op de dag vóór
de viering.
Gebedsbijeenkomst, woensdag 30 december – 9.30 uur, Sint Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. A.s. woensdag 30 december gaan wij
verder met: 2e brief van Johannes. Openingslied GvL 505 Nu daagt het in het oosten. Slotlied GvL 578 Het lied
tussen licht en donker. Graag zien we iedereen bij deze kleine bijeenkomsten komen. Bij de hoofdingang staat er
desinfecterende handgel. Na binnenkomst geven gele pijlen de veilige looproute aan. Wij verzoeken u thuis te
blijven en bidden als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben geweest.
De paus in beeld in 2020
De website Katholiek Nederland heeft het werk van de paus in 2020 in beeld gebracht in twee aansprekende
reportages met veel foto’s en verbindende teksten. Klik hier voor deel 1. In dit deel zitten ook enkele foto’s van de
viering op 27 maart op een leeg St. Pietersplein in de stromende regen met aan het eind de zegen “Urbi et Orbi”.
Deze gebeurtenis was zo indrukwekkend dat zij door sommige journalisten is gekwalificeerd als “een oscar
waardig”. En klik hier voor deel 2. Mooie en hoopvolle beelden in een wereld vol onzekerheid.
Paus kondigt Jozefjaar af
Op 8 december (hoogfeest Maria Onbevlekte Ontvangenis) heeft paus Franciscus na het jaar van de eucharistie een
jaar van de heilige Jozef afgekondigd. Hij wijst erop dat Jozef een voorbeeld is voor iedereen en een gids in deze
moeilijke tijden. Een rolmodel van creatieve moed en bescheidenheid, gehoorzaamheid, tederheid en
verantwoordelijkheid. Zeker in de coronacrisis waar mensen – net als Jozef – opvallen door heel onopvallend hulp
geven. De paus spreekt zijn bijzondere waardering uit voor ouders, grootouders, leerkrachten, artsen,
verpleegkundigen, supermarktmedewerkers, schoonmakers, verzorgers, transporteurs, ordehandhavers,
vrijwilligers, priesters, religieuzen en vele, vele anderen “die begrepen hebben dat niemand alleen wordt gered”.
Wij zullen als parochie dit Jozefjaar niet ongemerkt voorbij laten gaan. We gaan vooral proberen om samen met de
andere Utrechtse parochies onze hulp aan medemensen zichtbaarder te maken en als het even kan, nog wat meer
doen dan we al deden. Klik hier voor de brief van de paus (in het Engels) over het Jozefjaar.
Gebed tot de Heilige Joseph
Glorierijke Heilige Joseph, Bruidegom van Maria,
strek Uw vaderlijke bescherming over ons uit.
Gij die de macht bezit de meest onmogelijke dingen mogelijk te maken.
Voorzie in onze huidige nood, voorkom sluiting van Uw aloude kerk
en afbrokkeling van de geloofsgemeenschap,
richt Uw vaderogen op de belangen van Uw kinderen.
Kom ons te hulp en neem de belangrijke zaken,
die wij U aanbevelen onder uw milde bescherming,
opdat hun gelukkige uitslag tot glorie van God moge strekken
en Uw toegewijde dienaren ten goede moge komen. Amen.
(De H. Franciscus van Sales)
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Corona zorgt voor veel eenzaamheid bij koorzangers
In het Nederlands Dagblad van 14 december stond een artikel over de eenzaamheid waarin zangers in een koor
terecht zijn gekomen door de coronacrisis. Koorzangers voelen zich ‘somber, eenzaam en leeg’, nu ze niet meer
samen mogen zingen. Dat zegt liturgiewetenschapper Hanna Rijken, verbonden aan de Protestantse Theologische
Universiteit. Zij doet onderzoek onder koorzangers die vóór de coronacrisis in kerkdiensten zongen. Het onderzoek
toont aan hoe belangrijk samen zingen voor mensen is, zegt Rijken. Herkent U dit? Stuur een mailtje aan diaken
Jouke Schat met uw ervaringen (diaken@rkdu.nl). Dan kunnen we ervaringen delen en misschien kunnen we iets
bedenken waardoor het gemis minder wordt.
Kardinaal Eijk raadt vaccinaties tegen coronavirus aan
Namens de Nederlandse bisschoppen heeft kardinaal Eijk een verklaring uitgegeven waarin hij iedereen
aanmoedigt om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Dit is in het belang van het algemeen welzijn, schrijft
onze aartsbisschop. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden
beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde. Maar de overheid mag mensen niet dwingen
om het vaccin te nemen. De kardinaal gaat in de verklaring ook in op het feit dat in het vaccin cellijnen zijn gebruikt
die in de jaren zestig zijn verkregen via abortus. Hoewel de katholieke kerk abortus resoluut afwijst kan gebruik van
deze al geaborteerde foetussen toch ‘in sommige gevallen worden gerechtvaardigd’. Dit is een van die gevallen, zo
blijkt uit de verklaring. Lees hier de precieze uitleg.
Nieuwjaarsmis Augustinusgemeenschap, zaterdag 2 januari 2021 – 12.00 uur, Aloysiuskerk
Op 2 januari 2021, 12.00 uur, vindt weer de zaterdagmiddag mis plaats in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama
is celebrant en enkele leden van het koor Cantemus Domino zetten de mis muzikaal luister bij samen met Paul van
der Woude (dirigent/organist). Voor deze mis moet u zich vooraf (vóór 1 januari) aanmelden per email:
augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of telefonisch bij Henk Kanters (06-82000077).
Vieringen in de Dominicuskerk in de eerste helft van januari
De vieringen van 3, 10 en 17 januari 2021 vinden zonder fysieke deelnemers in de kerk plaats. U kunt ze dus niet
bijwonen. Ze worden via livestream uitgezonden. Wie de kerstvieringen thuis wil volgen en daarbij een
liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf maandag 21 december ophalen in de Mariakapel. Er komen ook
pdf’s van de boekjes op de site van het Huis van Dominicus. Alle genoemde vieringen zijn te volgen via link op
hetzelfde site.
Gebedsbijeenkomst, woensdag 6 januari – 9.30 uur, Sint Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. Woensdag 6 januari 2021 gaan wij verder
met: 3e brief van Johannes. Openingslied GvL 436 Eer zij God in onze dagen. Slotlied GvL 440 Er is een roos
ontsprongen. Graag zien we iedereen bij deze kleine bijeenkomsten komen. Bij de hoofdingang staat er
desinfecterende handgel. Na binnenkomst geven gele pijlen de veilige looproute aan. Wij verzoeken u thuis te
blijven en bidden als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben geweest.
Opgave nieuwsbrief
Vandaag donderdag 24 december ontvang u de laatste nieuwsbrief van het kalender jaar 2020 met informatie tot
en met 3 januari 2021. U kon uw berichten voor deze editie uiterlijk tot woensdag 23 december sturen naar:
communicatie@katholiekutrecht.nl (maximaal 150 woorden). Alle berichten die tussen 24 december t/m 3 januari
in de mailbox terecht komen worden – indien mogelijk – opgenomen in de eerste nieuwsbrief van 2021.
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