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ZONDAG  24 JANUARI - DERDE ZONDAG DOOR HET JAAR: (psalterium wk. III) 
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: K. Smits 
12.45 uur – Engelse mis, celebrant: K. Smits 
 
Misintenties:  
 
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: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht 
en de Engelse Mis om 12.45 uur via: www.facebook.com/englishmassutrecht/ 
Om een viering bij te wonen moet u van tevoren reserveren. Dit kunt u doen via katholiekutrecht.nl/vieringen 
Er mogen niet meer dan dertig gelovigen bij een viering aanwezig zijn, 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.  
Op dit moment is het nog onzeker wanneer en op welk tijdstip de avondklok ingaat. Blijf op de hoogte via  
www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/catharina/ 
 
Eucharistieviering St. Augustinus Gemeenschap zaterdag 6 februari 
Op zaterdag 6 februari 2021, 12.00 uur, vindt de maandelijkse Eucharistieviering voor de Augustinus              
Geloofsgemeenschap 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 corona maatregelen 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 viering niet kunt bijwonen omdat er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich                      
tot 5 februari aanmelden door een bericht te sturen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen               
naar Henk Kanters (Augustinusberaad), tel. 06-82000077. Wilt u bij de viering uw mondkapje opzetten? De viering                
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: www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken 
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(psalterium week III) 
Heiligen/feesten: 
25 januari - Bekering van de heilige apostel Paulus 
26 januari - HH. Timoteüs Titus, bisschoppen 
28 januari - H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar 
 
Promotie 
In de nieuwsbrief van Parochie Breda Centrum werd op 26 november 2020 de volgende mededeling gedaan: 

‘PASTOR NORBERT SCHNELL GEPROMOVEERD’. 
Op woensdag 18 november is Norbert Schnell gepromoveerd op een proefschrift over de Bruid van Christus als                 
metafoor van de Kerk. Een metafoor gebruikt een beeld om iets uit te drukken op basis van een vergelijking. In de                     
bijbel wordt de relatie tussen God en zijn volk vaak voorgesteld als een huwelijk. Norbert Schnell heeft deze                  
metafoor onderzocht en gekeken naar de betekenis ervan voor de uitdagingen van de Kerk van vandaag.’ 
In de Utrechtse binnenstad moesten we enkele jaren geleden afscheid nemen van Pastor Schnell. Hij beëindigde hier                 
zijn taken als rector van het Ariënskonvikt en als plebaan van de Catharinakathedraal om rector te worden op                  
Bovendonk en om promotieonderzoek te doen. 
Het doet ons goed dat hij het theologisch onderzoek nu succesvol heeft afgerond en wij feliciteren hem hiermee van                   
harte. Wij twijfelen er niet aan dat de nieuwe doctor zijn weg zal vinden in onze Kerk die voortdurend in beweging                     
is. 
 
 
Nieuws uit de St. Catharinakathedraal 
Er is gestart met een gedeeltelijke restauratie van het (trompet) orgel. Ook de wierookvaten en het processiekruis                 
worden gerestaureerd en hersteld. 
Meer weten ? catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 
 
 
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. Heeft u nog geen persoonlijke informatie ontvangen? Er ligt informatie voor u               
klaar achter in de kerk van de Catharinakathedraal.  
Meer weten ? catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 

Ten slotte. 
De afgelopen jaren heeft Avecita van der Hoeff de inhoud van het Binnenstad Bericht verzorgd. Zij draagt dit nu                   
over aan ondergetekende. Dank Avecita voor je trouwe inzet. 
Heeft u een bijdrage voor het Binnenstad Bericht of vragen, dan kunt u contact opnemen met  
wimhijman@ziggo.nl 
 
 

 

Een woord van Sint Augustinus  
Petrus was de eerste apostel. Als eerste apostel koos de Heer een eenvoudige visser. Had Hij als 
eerste een voorname persoon, een rijke of machtige, of een wijsgeer gekozen, dan zou deze 
kunnen zeggen: ‘Omwille van mijn waardigheid of om mijn geld of om mijn macht of wijsheid 
ben ik door de Heer aangesteld.’ Maar als eerste koos de Heer een visser. 
Preek 299 
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