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Vervolg vormsel 2020
Op zaterdagmiddag 4 september wordt de draad van de vormselvoorbereiding weer opgepakt. Na een tweede
periode van onderbreking komt de groep van 2020 nog tweemaal bij elkaar om, als alles goed blijft gaan, op
zaterdag 2 oktober in de kathedraal het vormsel te ontvangen van Kardinaal Eijk.
Openmonumentendag, zaterdag 11 september, Utrecht
Op zaterdag 11 september 2021 is er weer de jaarlijkse Open Monumentendag openmonumentendagutrecht.nl
De Catharinakathedraal doet hier aan mee, met om 11.00 uur een orgelconcert van Wouter van Belle. Ook de
Dominicuskerk doet aan mee. Hier worden er drie rondleidingen gegeven: van 10.30 tot 11.00 uur, van 12.00 tot
12.30 uur en van 16.00 tot 16.30 uur. Per keer kunnen er maximaal vijftien personen meelopen. Zelf rondkijken kan
natuurlijk ook. Van 14.00 tot 15.00 uur is er een optreden van dichter Ruben van Gogh en jazz-accordeonist Rik
Cornelissen.
Filmavonden over het katholieke geloof, woensdag 15 september – 19.45 uur, Ariënsinstituut
Het Ariënsinstituut organiseert maandelijks een film- en gespreksavond over de rijkdom van het katholieke geloof.
Daarbij wordt dankbaar gebruik gemaakt van de indrukwekkende serie Catholicism van Robert Barron,
hulpbisschop van Los Angeles. Hij legt hierin het katholieke geloof uit aan de hand van tien thema’s en neemt de
kijker mee langs prachtige plekken met een voor het katholicisme bijzondere betekenis. De avonden vinden plaats
op woensdagavond in de zaal van het Ariënsinstituut (Keistraat 9). De eerste avond zal plaatsvinden op woensdag
15 september. Voor de overige data en thema’s, zie www.ariënsinstituut.nl. Het is mooi en zinvol om alle
afleveringen te bekijken en erover in gesprek te gaan. Vanzelfsprekend is deelname aan een enkele avond ook
mogelijk. Wel is het wenselijk zich vooraf aan te melden via rector@ariensinstituut.nl. Er zijn geen kosten aan deze
avonden verbonden.
Concert Voces Caelestes 'De Aarde zingt', vrijdag 17 september – 20.15 uur, Pieterskerk
Vrouwenschola Voces Caelestes nodigt iedereen uit voor de cd presentatie van 'De Aarde zingt', op vrijdagavond
17 september om 20.15 uur in de Utrechtse Pieterskerk. Vrouwenschola Voces Caelestes, gespecialiseerd in het
zingen van gregoriaans, werkt in een muzikaal kunstproject samen met beeldend kunstenaar Agnes de Kok. De
gezangen (gregoriaans en composities van Hildegard van Bingen) en de kunstwerken zijn nauw met elkaar
verbonden in het thema van de vier seizoenen. Mocht u kaarten willen bestellen. Dat kan via deze
link: https://www.pieterskerkconcerten.nl/concerten/voces-caelestes-2/ Prijs: € 15/ € 10 (studenten, CJP, U-Pas).
Meer info vindt u in onze website.
Vredesbijeenkomst ‘Wat doe jij in vredesnaam?, zondag 19 september – 11.30 uur, Ulu moskee
De interreligieuze werkgroep Utrecht west nodigt u uit voor een Vredesontmoeting op zondag 19 september, in
het kader van de jaarlijkse Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is deze keer ‘Op weg naar een inclusieve
samenleving’ met als prikkelende vraag ‘Wat doe jij in vredesnaam?’. Dit jaar kiezen wij voor een opzet waarbij u
daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaat, onder andere over enkele stellingen. Heel verschillende mensen
ontmoeten elkaar en leren elkaar persoonlijk –een beetje– kennen. De bijeenkomst wordt afgesloten met een korte
vredestoespraak door één van de organisatoren en daarna is er koffie. De jaarlijkse vredesbijeenkomst in Utrecht
West is –evenals de jaarlijkse interreligieuze 4 mei herdenking– een gezamenlijk initiatief van joden, christenen en
moslims in de wijk. De Dominicuskerk/Antoniusgemeenschap, de Ulu moskee, de Liberaal Joodse Gemeente
Utrecht, de PKN-gemeente ‘de Wijkplaats’ en de Assoenna moskee werken hieraan mee. Tijd: 11.30 – 13.00 uur.
Plaats: Ulu moskee (Moskeeplein, bij het begin van de Kanaalstraat).
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Oecumenische vredesviering, zondag 26 september – 10.00 uur, Stadsklooster Antonius
In het kader van de vredesweek vindt plaats op zondag 26 september een oecumenische vredesviering in UtrechtWest in het Stadsklooster Antonius. Participerende en organiserende gemeenschappen zijn die van de Dominicus,
de Antonius en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West. Voorgangers zijn Mariska van Beusichem (PKN), Leny
Beemer (Dominicus) en Michiel Kersemaekers (Antonius). Adres: Kanaalstraat 198.
Huis van Dominicus, verschillende activiteiten
Hierbij het overzicht van de verschillende activiteiten dat Het Huis van Dominicus deze maand organiseert:
- Leesclub met Frank de Munnik over het boek Eindelijk volwassen: De wijsheid van de tweede levenshelft, van
Frits de Lange. Vanaf 9 september.
- Meditatiecursus onder leiding van Marian Geurtsen rond het thema Leven van gave en overgave. Begint op 14
september.
- Bijbelleerhuis over Genesis, geleid door Henk Jongerius. Start op donderdag 30 september.
- Najaarsconcerten op zondagmiddag. Begint op 3 oktober.
Meer informatie: https://www.huisvandominicus.nl/
De Mantel van Sint Maarten 2021
Het thema van de Mantel van Sint-Maarten in 2021 is ‘vluchtelingen ’en de vraag is: Kent u mensen of organisaties
die vluchtelingen dienen, een plek bieden of op een andere manier verder helpen en daarom een stimuleringsprijs
verdienen? Wij zijn op zoek naar de Sint Maartens van deze tijd. De jury van de Mantel van Sint-Maarten buigt zich
in oktober over de door U aangedragen Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaal-maatschappelijk en/of diaconaal
terrein waarin delen naar het voorbeeld van Sint Maarten centraal staat, en bekijkt welke initiatieven een
stimuleringsprijs verdienen. Traditioneel is er een feestelijk evenement in de Domkerk. Maar ook in 2021 kiezen
we, vanwege mogelijke Corona beperkingen, voor een digitale aanpak en worden de winnende projecten op de
website gepresenteerd. Het digitale evenement zal plaatsvinden op 5 november. U kunt mensen, initiatieven of
organisaties aandragen tot 1 oktober via: mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl. Zie voor de resultaten
uit 2019 en 2020 de website www.mantelvansintmaarten.nl
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