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ZONDAG 10 JANUARI - DOOP VAN DE HEER:
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: rector P. Kuipers
12.45 uur – Engelse mis, celebrant: rector P. Kuipers
Misintenties: Everdina Baljet-van Nieuwenhuizen, Cornelis Baljet, Rob Duetz
Eucharistieviering St. Catharinakathedraal
De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse mis begint om 12.45 uur. U kunt de eucharistieviering
om 10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream:
https://www.facebook.com/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065/
en de Engelse Mis om 12.45 uur via: https://www.facebook.com/englishmassutrecht/
Om een viering bij te wonen moet u van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via katholiekutrecht.nl/vieringen.
Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren.
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (volgens de richtlijnen van de
overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ontvangen van de H. Communie wordt afgedaan.
Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (iedere maandag
Engelstalig).
Iedere zaterdag is er om 18.30 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.
Eucharistieviering St. Augustinusgemeenschap zaterdag 6 februari
Op zaterdag 6 februari, 12.00 uur, vindt 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 terwijl u zich niet heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de mis toch niet kunt
bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich tot 5 februari aanmelden door te mailen
naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters (Augustinusberaad), tel. 0682000077. Wilt u bij de mis uw mondkapje opzetten? De mis is ook online te volgen via YouTube, zie
hiervoor onder zoeknaam Katholiek Utrecht.
U kunt wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama beluisteren en nalezen via de internetpagina van
Katholiek Utrecht. Klik op: https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken
(psalterium week I)
Heiligen/Feesten:
10 januari - Het feest van de Doop van de Heer (afsluiting van de Kersttijd)

Rob Duetz overleden
Zondag 3 januari 2021 is na een lang ziekbed Rob Duetz (84 jr) overleden. Rob is
jarenlang acoliet geweest in de St. Catharinakathedraal en in de Willibrorduskerk. Op 11
november 2012 ontving hij de Willibrordpenning. Velen kennen Rob als drager van het
Processiekruis. Moge hij rusten in Vrede. De uitvaart zal in kleinere kring op maandag
11 januari 2021 plaatsvinden in Zeist. Meer informatie catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
Kerststal nog te bewonderen, St. Catharinakathedraal
A.s. zaterdagen 9 en 16 januari kunt u nog de Kerststal in de St. Catharinakathedraal bezoeken, stil staan bij
de geboorte van het Christuskind en een kaarsje opsteken in de Mariakapel. De openingstijden zijn van 12.0016.00 uur.
Bezoekers in de Catharinakathedraal.
In het zomerseizoen is de Catharinakathedraal in het kader van Kerken Kijken geopend voor
bezoekers. Er zijn dan deskundige gidsen aanwezig voor rondleidingen. Ook op zaterdagen
buiten het zomerseizoen is de kerk geopend voor bezoekers. Afgelopen jaar brachten in
totaal 3.541 belangstellende een bezoek aan de kerk. Een woord van dank aan de gidsen
die, ondanks de moeilijke tijd zich hiervoor ingezet hebben.
Meer informatie wimhijman@ziggo.nl
Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan
In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in
groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan. De uitvoering van de trajecten wordt
door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd. Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de
werkgroepen het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen. Er wordt rekening
mee gehouden dat de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.
Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen: van 17 tot 24 januari
Rond de 3e week in januari is opnieuw de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Sinds 1846 houdt
de Evangelische Alliantie al een gebedsweek. In 1908 startte een Episcopaals-Anglicaanse kerk in VS. Sinds
1968 sturen Wereldraad van Kerken en RK Kerk materiaal voor de Gebedsweek uit over de hele wereld. Sinds
2007 is er één gezamenlijke Gebedsweek. Alle kerken van Utrecht doen mee: De Utrechtse Raad van kerken
(USRK), de interculturele “migrantenkerken” (PIKU-platform) en evangelische Kerken. De liturgie (viering
en gebed) is opgemaakt door de zusters van Grandchamp (- Taizé).
Actie Kerkbalans
Van 16 t/m 30 januari 2021 gaat de actie Kerkbalans 2021 weer van start. Waarom
een actie Kerkbalans? De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de
koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten
geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans.
Het thema van de Actie in 2021 is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun
kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via
internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage
voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de
vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact
te houden met parochianen en gemeenteleden. Binnenkort ontvangt u informatie om
u aan te sluiten bij de actie Kerkbalans.
Meer weten ? catharinaberaad@katholiekutrecht.nl
Een woord van Sint Augustinus
Johannes doopt Christus, de dienaar de Heer, de stem het Woord, het schepsel de Schepper, de
lamp de Zon, de Zon die onze zon gemaakt heeft. (preek 292)

