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Geloven Nu, dinsdag 20 juli – 20.00-21.30 uur, Johannes-Bernarduskerk
Dinsdagavond 20 juli komt Geloven Nu weer bij elkaar. Geloven Nu stelt voor iedere bijeenkomst een passage uit de
Schrift centraal en biedt gespreksvragen om de deelnemers aan de praat te brengen over geloof, zin en de betekenis
ervan in hun leven nu. Adres: Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven).
Zo maar eens een keer aanschuiven om te proberen kan ook! Meld je wel even aan: fhdegraaff@gmail.com
Gebedsbijeenkomst, wekelijks op woensdag – 10.00 uur, St. Josephgroep
De St. Josephgroep heeft een nieuw onderkomen gevonden: De Zusters Augustinessen stellen kun kapel beschikbaar.
Adres: oude gracht 31, hoek waterstraat. Let op: de bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom bij
deze kleine bijeenkomsten.
Kerken kijken Utrecht, 29 juni - 11 september
Deze zomer vindt de 39ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Van 29 juni t/m 11 september zijn – onder
voorbehoud in verband met de coronamaatregelen – op gezette tijden de deuren van elf binnenstadskerken voor
het publiek geopend. Vrijwillige gastheren en -vrouwen staan in die periode klaar om mensen desgewenst te
informeren over de architectuur, bouwgeschiedenis en kunstschatten van de betreffende kerken. De toegang is
traditiegetrouw gratis, maar een (kleine) donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Onder
de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal. Kijk voor meer informatie en de openingstijden van de
deelnemende kerken op www.kerkenkijken.nl.
Restauratiefonds kerkklokken Augustinus
Laat de klokken van de St. Augustinuskerk weer klinken! Naar verwachting zal rond Kerst 2022 de St. Augustinuskerk
heropend worden na een grondige renovatie van de kerkzaal en bijgebouwen. Na onderzoek blijkt dat zeker drie van
de vier prachtige kerkklokken aan een grondige restauratie toe zijn. Het zou fantastisch zijn als de kerkklokken mooi
kunnen klinken bij de heropening van de St. Augustinuskerk. Misschien dat ook het Angelusklokje weer kan luiden.
Daarbij vragen wij uw donatie! Het streefbedrag is 10.000 euro. Helpt u mee?
Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27 t.b.v. Restauratiefonds Kerkklokken Augustinus.
Jaarverslag 2020 Aartsbisdom Utrecht verspreid
De bisdomstaf van het Aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2020 gepubliceerd en onder de parochies
verspreid. De coronaviruspandemie speelde in het kerkelijk leven van 2020 een grote rol, zo blijkt ook uit het
slotwoord van vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Terugblikkend op het jaar 2020 moet worden gezegd dat de
coronaviruspandemie en de in dat verband getroffen noodzakelijke maatregelen een grote weerslag hebben gehad
op het parochieleven in de breedste zin van het woord.” Net als voorgaande edities is de tekst thematisch ingedeeld
in hoofdstukken (met onder meer ‘personeel en pastorale organisatie’, ‘caritas en diaconie’, ‘liturgie en kerkelijk
jaar’, ‘oecumene’, ‘Jeugd en jongeren, catechese’, ‘Roepingenraad’ en ‘Ariëninstituut’. Het slothoofdstuk bevat een
korte chronologie van de memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar. Want ondanks corona waren die er
zeker, al moesten ze soms in aangepaste vorm plaatsvinden zoals de priesterwijding van Gauthier de Bekker en de
uitvaart van kardinaal Simonis.
Het Jaarverslag 2020 is te vinden op www.aartsbisdom.nl/home/organisatie/publicaties.
Maak een fijn verschil in het leven van een kind
Voor de jeugdigen van de afdeling Gezinshuizen en Gezinsgroepen van het Leger Des Heils Midden Nederland wordt
dringend gezocht naar gastgezinnen. Als gastgezin verzorg je tijdens weekenden en/of vakanties de opvang van een
jeugdige in je eigen gezinssituatie. De jeugdige woont in een van de gezinshuizen van Het Leger des Heils midden
Nederland. Zij wonen daar omdat hun biologische ouders door omstandigheden hen niet meer in eigen huis kunnen
opvoeden. Meer weten of de flyer bekijken: zie https://www.katholiekutrecht.nl/2021/07/06/maak-een-fijnverschil-in-het-leven-van-een-kind/
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