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Mariakapel St. Augustinuskerk Mariakapel St. Catharinakathedraal
Oudegracht 69 Lange Nieuwstraat 36
Geopend op wo. en vr. 09-16.00u en za. 11-14.00u Geopend op ma t/m za 10-15.30 u zo 10-14u
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG 17 APRIL Vooravond
18.30 uur - Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: H. van Doorn. Organist: Carla Salet.

ZONDAG : 18 APRIL DERDE ZONDAG VAN PASEN.
10.30 uur – Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, celebrant: mgr. Hoogenboom, diaken A. van der

Steenstraeten, koor Schola Martini, Dirigent: Marti Severt. Organist: Wouter van Belle.
12.45 uur – Engelse mis celebrant: K. Smits.

Iedere werkdag is er om 19.00 uur een Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal (iedere maandag
Engelstalig). Denkt u aan de avondklok vanaf 22.00 uur!
Biechten. Elke zondag om 13.30 en woensdag om 18.30 uur is er biechtgelegenheid in de Catharinakathedraal. Voor
de biecht kunt u terecht bij de priesters in de parochie of u kunt via het secretariaat een afspraak maken.

Eucharistieviering in de  St. Catharinakathedraal.
De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse viering 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.
Wilt u de aanwijzingen van de toezichthouder opvolgen.

Eucharistieviering St. Augustinus Gemeenschap zaterdag 1 mei
Op zaterdag 1 mei om 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. 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 toch niet kunt bijwonen, namelijk wanneer er al 30 kerkgangers zijn. U kunt zich tot 30 april aanmelden door
te mailen naar  augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar Henk Kanters, 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:  katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken
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Besluit restauratie St. Augustinuskerk
Op zaterdag 10 april is namens Riet Blom van het bestuur van de St. Martinusparochie, het heugelijke nieuws bekend
gemaakt dat het Bisdom akkoord is met de plannen voor de restauratie van de St. Augustinuskerk.
Namens het Augustinusberaad willen wij het voltallige bestuur en de bouwgroep hartelijk danken voor hun inzet.
Ook de vele vrijwilligers die zich de afgelopen jaren hebben ingezet voor het behoud van de St. Augustinuskerk en
haar gemeenschap. We kijken uit naar deze nieuwe stap richting een open St. Augustinuskerk.
Zodra er meer nieuws is over de aanvang en planning van de restauratie zullen wij u hierover berichten via de
website van Katholiek Utrecht en de nieuwsbrieven.

Nieuws uit de St. Catharinakathedraal I
In de Vredeskapel is een wandkleed van de H. Willibrord geplaatst. Het wandkleed met afbeelding van de H.
Willibrord gemaakt door Hildegard Fischer-Brom heeft een plaatsje gekregen in de Vredeskapel. Dit textielwerk
heeft vele jaren in de kapel van Verzorgingshuis Tuindorp Oost gehangen. Bij de sluiting van dit huis kwam het
midden vorig jaar beschikbaar voor de parochie. Het kleed hangt nu weer in de nabijheid van de Willibrordschrijn
onder het altaar van de kathedraal. Deze reliekschrijn werd door edelsmid Brom, de echtgenoot van Hildegard,
gemaakt. Na de viering is de Vredeskapel open om het wandkleed te bewonderen. De toezichthouder is beschikbaar
voor uitleg. Meer informatie catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

Nieuws uit de St. Catharinakathedraal II
Het museum Catharijneconvent doet komende tijd onderzoek naar o.a. de luchtvochtigheid in de kerk. Dit houdt
verband met het (tijdelijk) tentoon kunnen stellen van kunstwerken. Daarvoor zal de kerk verwarmd worden tot 18*.
De kosten hiervoor komen voor rekening van het museum Catharijneconvent.
Meer informatie catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

OM EEN OGENBLIK BIJ STIL TE STAAN...
Artikelen en Preken door Oscar Swijnenberg.
In maart 2021 verscheen een bundel met bovenstaande titel bij Probook B.V. te Utrecht.  Het boek van deze
Utrechtse priester beoogt aan geïnteresseerden ‘intellectueel en spiritueel’ voedsel te bieden, zoals Mgr. Dr. Gerard
de Korte het in zijn ‘Woord vooraf’ formuleert. De artikelen hebben dikwijls een spirituele en/of maatschappelijke
inslag. Sommige zijn meer theologisch van aard en enkele hebben een meer maatschappelijk-politieke strekking. Van
een ander kaliber is het tweede deel: preken. Hoewel je preken eigenlijk moet horen/houden en niet lezen, zijn ze
volgens de Bossche bisschop: ‘Glashelder en mooi van toon’.
Het boek (ISBN 978-94-93226-24-1) telt over de driehonderd pagina’s en is voor de prijs van € 24.50 (exclusief
verzendkosten) bij Probook te bestellen. Voor belangstellenden is het verkrijgbaar via info@probook.nl of
telefonisch tel. 030 - 303 95 98. Woont u in Utrecht, dan is het boek ook af te halen op het adres:
Amsterdamsestraatweg 656D, 3555 HX Utrecht.

Tot Slot.
“Het gaat er er niet om dat je onderuit gaat, dat doen we allemaal. Het gaat erom dat je weer opstaat”
Antje Monteiro, musicalster uit Utrecht.

Een woord van Sint Augustinus
O, leerlingen van Christus, ‘u had gehoopt’ en hoopt u nu niet meer? Ziet, Christus leeft, en in u is
de hoop gestorven! Christus vindt de harten van zijn leerlingen gestorven. Hij verscheen voor hun
ogen en toch zagen zij Hem niet … Hoe wilde de Heer herkend worden? In het breken van het
brood ! Wij kunnen gerust zijn. Wij breken het Brood en wij herkennen de Heer.
Preek 235,2 en 3

Aanmelden of Afmelden digitale Binnenstad Bericht via wimhijman@ziggo.nl
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