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Joop van Maarseveen jr ontvangt Willibrord-onderscheiding
Tijdens de viering in de Pauluskerk van afgelopen zondag 18 april heeft Joop van Maarseveen jr de Willibrordonderscheiding ontvangen. Hij kreeg de plaquette en oorkonde uitgereikt door Kardinaal Eijk die in de eucharistie
voorging. Joop werd geëerd voor zijn ruim 40-jarige inzet als acoliet, koster, schoonmaker en bewaker van de
Pauluskerk. Vele jonge misdienaars hebben ook de kneepjes van de taak van Joop geleerd. Joop zet zich ook al vele
jaren in voor de Utrechtse deelname aan de Stille omgang.
Zie ook https://www.katholiekutrecht.nl/2021/04/19/willibrord-penning-voor-joop-van-maarseveen/.
Dag van de Aarde, donderdag 22 april
Vandaag, donderdag 22 april 2021, vindt de jaarlijkse Dag van de Aarde plaats. Deze dag is in 1970 door de
Verenigde Naties ingesteld. De katholieke kerk geeft aan deze dag sinds het uitkomen van de encycliek ‘Laudato si’
van paus Franciscus in 2015 een eigen invulling. Daarvoor is de Catholic Climate Movement opgericht. Onze
Utrechtse parochies doen hier op bescheiden wijze aan mee. Kijk op de website van de RK diaconaat Utrecht
https://rkdu.nl/dag-van-de-aarde/. Meer informatie bij diaken Jouke Schat (diaken@rkdu.nl).
Sam’s Kledinginzameling, zaterdag 24 april 2021 –10.00-12,00 uur, St. Rafaëlkerk en Dominicuskerk
Ook dit jaar is er weer een kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood. Dankzij uw
gebruikte kleding en schoeisel kunnen in Congo op 25 scholen klaslokalen worden opgeknapt, schoolborden en
bankjes aangeschaft en wc’s gebouwd. U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren op het kerkplein van
de Dominicuskerk en bij de Rafaëlkerk.
TV: Het Geloofsgesprek op Roepingenzondag, zondag 25 april - 9,45 uur, NPO2
Op Roepingenzondag vertelt Paulus Tilma in het Geloofsgesprek (9.45 uur, NPO 2) over de weg naar zijn
priesterwijding begin juni in de St. Catharinakathedraal en legt rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut uit hoe
je weet of je geroepen wordt door God. “Dan ben je op tocht naar de bestemming en dan voel je de vreugde in je
hart. Vreugde is de stem van God die je de juiste weg wijst.”
Wederkomst des Heren viert niet op Koningsdag 27 april
Vanwege Koningsdag komende dinsdag slaat de Geloofsgemeenschap van de Wederkomst des Heren op
Kanaleneiland de viering een keer over. Het vaste moment van samenkomen voor eucharistie of Woord en
communie-viering is voor deze Geloofsgemeenschap de dinsdagmiddag 14.00 uur in de grote zaal van Bij Bosshardt,
Marco Pololaan 115-117.
‘Oog op kunst’: kunstwandelroute, dinsdag 27 april t/m zaterdag 1 mei 2021, Dominicuskerk
De jaarlijkse kunstexpositie op Koningsdag in de Dominicuskerk krijgt dit jaar vanwege corona een andere vorm: ‘Oog
op kunst’. Twaalf kunstenaars uit Oog in Al laten hun kunstwerken (beelden en schilderijen) zien in etalages van
winkeliers of achter het raam van wijkbewoners. Door de erbij geplaatste QR-code te scannen, krijgt u informatie
over het werk en de kunstenaar. Geen smartphone? In de Mariakapel van de Dominicuskerk (beginpunt) of Landhuis
in de Stad (eindpunt) liggen boekjes over deze wandelroute klaar. Natuurlijk kan de route ook andersom worden
gelopen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Wil Brakkee: 06-36 26 31 82 of w.brakkee@casema.nl
Gebedsbijeenkomst, woensdag 28 april – 9.30 uur, St. Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de St. Josephkerk. Woensdag 28 april volgen wij het heilig
Evangelie volgens Johannes 12, 44-50. Openingslied GvL 411 Christus die verrezen is. Slotlied GvL 532 U zij de glorie.
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.
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Jonge Hemelbestormers, donderdag 29 april - online
Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en
ambities. Dit maandelijkse programma wordt nu online voortgezet en in deze aflevering maakt u kennis met Daan
Savert. Hij woont in het Jeanette Noëlhuis, een leefgemeenschap in de Bijlmer met christelijk-anarchistische roots,
en is bezig met de onderzoekmaster ‘Peace, Trauma and Religion’. Met Erik Borgman praat hij over theologie als
koorddansact tussen bescheidenheid en brutaliteit. Te zien vanaf donderdag 29 april op de website van Huis van
Dominicus via https://www.huisvandominicus.nl/events/jonge-hemelbestormers-online-daan-savert/
1 mei: Dag van Jozef, de arbeider
In 1955 stelde paus Pius XII 1 mei, de internationale dag van de arbeid, in als dag van ‘de heilige Jozef de arbeider’.
De kerk heeft een lange traditie in het denken over arbeid. Daar wordt op 1 mei apart bij stilstaan. Dit jaar is
bovendien ‘Jozefjaar’, dus extra reden om hierbij stil te staan. Kijk voor meer informatie en inspiratie op
https://rkdu.nl/1-mei-dag-van-jozef-de-arbeider/ . Of mail diaken Jouke Schat op diaken@rkdu.nl
Aanmelden voor de Europadag Utrecht 7 en 9 mei, online
In het weekeind van 9 mei vieren we Europadag. Het Comité Europadag Utrecht biedt, in samenwerking met
Vredesorganisatie PAX en Utrecht-in-Dialoog, twee programma's:
Vrijdag 7 mei: Europadag Symposium, getiteld 'Het Verhaal van Europa...?' (en vesper)
Zondag 9 mei: online Europa Dialoog getiteld 'De Ziel van Europa'
Voor beide online-evementen kunt u zich vanaf vandaag aanmelden. Meer informatie, flyers en aanmelden:
www.europadagutrecht.nl of kijk op https://www.katholiekutrecht.nl/2021/04/15/europadag-utrecht-2021/ 
Op 10 mei gaat Alpha weer van start!
Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek
aan over het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van katholiekutrecht:
https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/alpha-cursus-3/. Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90%
van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de
alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen
worden. Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen. Aanmelden kan ook rechtstreeks via
https://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus/Utrecht%2C+Nederland/.
In gesprek met auteur van het boek ‘Groene theologie’, zondag 20 juni, Dominicuskerk
Op zondag 20 juni ’s middags zal de auteur van het boek ‘Groene Theologie’, Trees van Montfoort, in het Huis van
Dominicus aanwezig zijn om met de aanwezigen over haar boek in gesprek te gaan. Iedereen die het boek heeft
gelezen of er graag meer over wil weten, is - als de corona-maatregelen dit toelaten - van harte welkom daarbij
aanwezig te zijn. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl
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