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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. 
 
TV-Mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten, zondag 12 september – 10.00 uur 
De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse Eucharistieviering op tv live vanuit de Grot in Lourdes uit. 
Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, die binnen de Nederlandse Bisschoppenconferentie 
verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. Aanleiding voor deze bijzondere viering is het 100-jarig bestaan 
van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder de naam Huis voor de Pelgrim. De viering is te zien vanaf 10.00 
uur op NPO2. De muziek wordt verzorgd door sopraan Judith Petra en organist Jos Martens. “Vanwege de 
coronaviruspandemie was het dit jaar nog niet mogelijk om grote groepsreizen naar Lourdes te organiseren. Via de 
tv-uitzending kan iedereen die dat wil toch even op bedevaart naar Lourdes,” zo meldt Huis voor de Pelgrim. Online 
(terug)kijken: Geloofsgesprek, 9.45 uur op NPO 2. Eucharistieviering, 10.00 uur op NPO 2. 
 
Gebedsbijeenkomst, wekelijks op woensdag – 10.00 uur, St. Josephgroep 
De St. Josephgroep komt wekelijks samen in de kapel van de Zusters Augustinessen voor een gebedsbijeenkomst. 
Adres: Oudegracht 31, hoek Waterstraat. Let op: de bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom bij 
deze kleine bijeenkomsten. Wij verzoeken u thuis te blijven en bidden als u verkouden bent, koorts hebt of in de 
buurt van corona-besmetting ben geweest. 
 
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. 
 
Alpha-cursus begonnen 
Afgelopen woensdag is de Alpha-cursus van start gegaan. We maakten kennis met elkaar en met bespraken het 
thema ‘Is er meer?’. Hieronder een compilatie van stukjes uit ons gesprek: ‘Hoe breng je geloof ter sprake met zo’n 
ongerijmd verhaal over een liefhebbende God en een gemartelde zoon?’, ‘Ik kom steeds meer tot het besef dat in 
onze ogen Jezus een dwaze weg heeft gekozen’, ‘Als God er niet meer is, wat moeten we dan: waar is dan 
gerechtigheid?’, ‘God is voor mij veel meer drager van leed geworden dan dat Hij almachtig is’. Volgende keer gaan 
we verder in op de persoon van Jezus. Voor meer informatie of vragen over de Alpha-cursus kun je terecht bij Hans 
Heijs, tel. 06-1139 7751. 
 
Avondgebed Sant’Egidio, 17 september – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen 
Het eerstvolgende Sant’Egidio avondgebed zal op 17 september gehouden worden in de kapel van de zusters 
Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. De eerste en derde vrijdag van de maand om 20.00 uur zijn de vaste 
tijden van het gebed. Welkom. 
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Martinus zoekt jou! 
Voor ons secretariaat van de St. Martinusparochie, zijn wij per 1 november 2021 op zoek naar een parochiaan die 
het leuk vindt om 12 uur in de week onze bezetting te versterken zodat we kunnen borgen dat er elke dag iemand 
aanwezig is. 
Werkzaamheden: 
- beantwoorden van mails 
- het verwerken van Sila mutaties, aangeleverd in Doc Base 
- het beantwoorden van de telefoon 
- het ondersteunen van het Pastoraal team Utrecht 
- het maken van de liturgieroosters 
- het contact onderhouden met de secretariaten van de geloofsgemeenschappen 
- het registreren van de post 
Gewenst: 
- MBO niveau 
- beheersing van de Nederlandse taal 
- communicatief vaardig 
- administratieve ervaring 
- zelfstandig kunnen werken 
Wij bieden: 
- een kleine, open groep medewerkers die prettig met elkaar omgaan 
- salariëring conform richtlijnen van het bisdom 
Ben je de parochiaan die wij zoeken, stuur dan vóór 15 oktober 2021 een bericht naar 
secretariaat@katholiekutrecht.nl 
Voor meer informatie, kun je bellen met Gerrit Koenders: 06 - 54 68 71 75 

 
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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Vormselvoorbereiding, zondag 19 september – 15.30 uur, Aloysiuskerk 
De vormelingen 2020 gaan hun laatste voorbereidingsbijeenkomst samen houden op zondagmiddag 19 september 
15.30 uur. Daarna gaan we in de Catharinakathedraal hun vormsel vieren op zaterdag 2 oktober 19.00 uur. In de 
viering zal het Paulus Jongeren Koor de zang verzorgen. 
 
Taizéviering, zaterdag 25 september – 19.00 uur, Pauluskerk 
De Taizévieringen in de Martinusparochie Utrecht gaan weer van start. Goed nieuws voor alle liefhebbers van deze 
gebedsvieringen met veel rust en stilte en de kenmerkende meditatieve gezangen. De nieuwe locatie is de 
Pauluskerk aan het Willem de Zwijgerplantsoen in Tuindorp en de aanvangstijd is 19.00 uur. Inloop is vanaf 18.40 
mogelijk. De Pauluskerk heeft voorzieningen voor het streamen van de gebedsviering. Voor wie niet in staat is naar 
de kerk te komen is het mogelijk de viering te volgen: www.twitch.tv/PauluskerkOnline (uitzending kan ook later 
bekeken worden). 
 
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 Utrecht-
West 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 
 
Vaticaanse voetbalshirts te koop 
Voetbalfans kunnen nu het officiële shirt van het Vaticaan kopen: in de winkel van de Vaticaanse musea en ook 
online. De helft van de opbrengst gaat naar goede doelen. Het voetbalshirt kost 37 euro en is in vier maten 
leverbaar. Verder zijn ook een rugzak en een baseball cap met het wapen van de Heilige Stoel leverbaar. In 1966 
werd het oudste nog bestaande voetbalteam van het ministaatje opgericht: spelers zijn medewerkers van de 
Vaticaanse musea. Maar er zijn er meerdere, waaronder ook het team van de Zwitserse garde. Alle teams vormen 
samen een Vaticaanse voetbaldivisie, meldt Vatican News. 
 

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.twitch.tv/PauluskerkOnline
https://www.huisvandominicus.nl/
mailto:mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl
http://www.mantelvansintmaarten.nl/
http://shop.museivaticani.va/kkshop/ACCESSORI/Abbigliamento-%26-Accessori/Rappresentativa-Calcio-Vaticano/Maglia-Rappresentativa-Calcistica-Vaticana/A1141-A1144/2_1281.do
http://shop.museivaticani.va/kkshop/ACCESSORI/Abbigliamento-%26-Accessori/Rappresentativa-Calcio-Vaticano/Zaino-Rappresentativa-Calcistica-Vaticana/A1145/2_1282.do
http://shop.museivaticani.va/kkshop/ACCESSORI/Abbigliamento-%26-Accessori/Rappresentativa-Calcio-Vaticano/Cappellino-Rappresentativa-Calcistica-Vaticana/A1146/2_1283.do


Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht 

Centraal Secretariaat  
Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT  
T 030 –254 61 47 
E communicatie@katholiekutrecht.nl  
W www.katholiekutrecht.nl 

                           Nieuwsbrief: 21-37 
                          Week: 11 – 19 september 2021 

Jaargang: 05 

 

 

Pastoresteam: H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729; 
G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072 

 

Klimaatpelgrimstocht: Gewoon gaan! 
Van 30 september tot 11 oktober komt de internationale klimaatpelgrimstocht door Nederland: Gewoon gaan! De 
tocht start in augustus in Polen. Ongeveer 30 pelgrims gaan vanuit daar op weg naar de 26ste Wereld 
klimaatconferentie in Glasgow in november. Onderweg vragen ze aandacht voor het klimaat. Met deze 
pelgrimstocht vragen de kerken aandacht voor klimaatverandering en onze rol daarin. In Nederland organiseren 
Vastenactie en GroeneKerken in samenwerking met plaatselijke kerken de pelgrimstocht. Ook tien parochies in het 
Aartsbisdom Utrecht zetten zich enthousiast in om deze internationale tocht mogelijk te maken. Niet alleen bieden 
zij onderdak aan de pelgrims, ook lopen ze een stuk mee en organiseren zij activiteiten om klimaatverandering 
onder de aandacht te brengen. Meer informatie of meedoen? Kijk op www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht 
 
Cantorcursus binnen ons bisdom van start 
In de afgelopen jaren, en vooral het afgelopen jaar, is de functie van de taak cantor, steeds nadrukkelijker in beeld 
gekomen. Met name door de maatregelen rondom de corona pandemie, hebben we binnen ons bisdom met 
regelmaat een cantor in vieringen de liturgische muziek zien verzorgen. Het is niet uit te sluiten dat de cantor ook 
in de toekomst een belangrijke rol zal blijven spelen. De kerkelijke instelling Sint Caecilia Aartsbisdom start daarom 
dit najaar een cantorcursus. In deze cursus komen onder andere aan de orde: de rol in liturgie, liturgische 
achtergrond, werken met een muziekinstallatie, verbanden tussen tekst en melodie, en elementen van 
stemvorming. Data: zaterdag 9, 16 oktober en 13, 20 november. Tijd: 10.00 – 13.00 uur. Kosten: € 125,-  (inclusief 
lesmaterialen). Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, 
Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 
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