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Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 17 september – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen 
Aankomende vrijdagavond zijn jullie van harte welkom voor het avondgebed, om 20.00 uur in de kapel van de 
zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Wij bidden het gebed voor de vrede, op de vooravond van 
de gebedsweek voor de vrede. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
Zangers gezocht voor Kersconcert! 
Projectkoor Passio zoekt nog enkele geoefende hoge sopranen, tenoren en bassen voor een concert rond het oudst 
bekende kerstlied ‘O magnum mysterium’. De repetities zijn op zondagavond, vanaf 19 september tot en met 12 
december (m.u.v. een zondag in de herfstvakantie en 5 december), het kerstconcert is op 19 december. Tijd: 19.45-
21.45 uur. Kosten: € 80, –. Aanmelden: projectkoor@yahoo.com. Plaats: Dominicuskerk. 
 
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: http://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. 
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Kliederkerk, zondag 26 september – 13.00 uur, Augustinusgemeenschap 
Op een creatieve manier gaan we met gezinnen met het Evangelie aan de slag om zo samen de betekenis van 
Bijbelverhalen te ontdekken. Het thema van de eerste kliederkerk: Gods schepping. We beginnen met een 
gezamenlijke lunch. Daarna lezen we een Bijbelverhaal dat bij het thema past. Vervolgens gaan we in twee groepen 
hiermee aan de slag: een groep kinderen met hun ouders tot 9/10jaar en een groep kinderen van 9/10 jaar en 
ouder. Alles bij elkaar duurt 1,5 à 2 uur. De eerste kliederkerk is in de Grifpark (verzamelen voor het restaurant). 
Meenemen: een picknickkleed, een dik tijdschrift o.i.d. om te gebruiken als knutselondergrond. Voor zowel lunch 
als de creatieve spullen wordt gezorgd. Graag opgeven via augustinus.jongeren@gmail.com. Voor meer informatie, 
neem contact op met Renske: 06-34310745. 
 
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: http://www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht 
 
De Mantel van Sint Maarten 2021 
Het thema van de Mantel van Sint-Maarten in 2021 is ‘vluchtelingen.’ 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.  Kent u mensen of organisaties 
die vluchtelingen dienen, een plek bieden of op een andere manier verder helpen en daarom een stimuleringsprijs 
verdienen? U kunt ze aandragen tot 1 oktober via: mantelvansintmaarten@diaconie-utrecht-helpt.nl. Het digitale 
evenement zal plaatsvinden op 5 november. Zie voor de resultaten uit 2019 en 2020 de website van de Mantel van 
Sint Maarten.  
 
Zingende jeugd is slimmer! zaterdag 2 oktober – 10.30 uur, Sint Antoniuskerk van Ede 
Op zaterdag 2 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht een studie- 
en ontmoetingsdag voor kinder-, jeugd- en jongerenkoren met als thema “Zingende jeugd is slimmer”. In 4 
tijdblokken ervaar je dat zingen een actieve manier is om je geloof te beleven. Spelenderwijs gaan we inzingen, 
leren we wat de juiste houding voor het zingen is, kijken we naar een gerichte ademhaling, stemgymnastiek, 
articulatie, en gaan we gericht luisteren d.m.v. voor- en nazingen (viva-voce-methode). De dag eindigt met een 
gezamenlijke presentatie van de geleerde liederen. Plaats: Sint Antoniuskerk van Ede. Tijd: 10.30 – 15.00 uur. 
Kosten: € 25,- per deelnemend koor. Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij Marcus de Haard, 
tel: 06-49957318 of e-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 
 
Pro Deo: We zijn de tijden, zaterdag 2 oktober – 15.00 uur, Aloysiuskerk 
Onder het thema ‘Wij zijn de tijden,’ gaat Hans Alderliesten (1987), adviseur/onderzoeker maatschappelijke 
vraagstukken bij kennisinstituut Movisie, de Augustinus’ actualiteit naar voren brengen. Volgens Hans Alderliesten 
hebben we nog steeds veel gemeen met de wereld van Augustinus: er was toen ook al sprake van decadentie, 
verval en verwarring. Er waren spanningen aan de grenzen en er dreigde een voedseltekort door het veranderende 
klimaat. Populisten stonden op en beloofden gouden bergen. De overheid bleek niet altijd betrouwbaar. De 
waarheid stond onder druk, fake news was er toen ook al. Is het anno 2021 in Europa anders? Hoe weet je waar je 
wel en geen aandacht aan moet besteden? Wanneer is iets ‘waar’? Hoe ga je goed met je tijd om? Muziek: Caspar 
Becx & Arnoud Heerings. Van 15.00 tot 16.30. 
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Aankondiging Franciscusviering, zondag 3 oktober – 10.00 uur, Stadsklooster Antonius 
Op zondag 3 oktober om 10.00 uur wordt de jaarlijkse Franciscusviering gehouden in het Stadsklooster Antonius. 
Naast de kleurrijke verhalen die er over Franciscus verteld worden, maken we kennis met het pelgrimeren van 
Franciscus naar plekken van onheil. Franciscus en de Sultan laten zich niet meeslepen door de vijandige en 
gewelddadige houding van hun tijdgenoten. Zij zochten de ontmoeting en herkenden bij elkaar het verlangen naar 
vrede. Iedereen is van harte welkom. Deze viering wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de 
Franciscaanse Beweging samen met de Antonius gemeenschap. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Allen worden uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te 
nemen voor de voedselbank. Meer informatie bij Mia Maesen, email: maesen.mia@franciscanessen.nl 
 
Nieuwe Alpha cursus online, vanaf dinsdag 5 oktober – 20.00 uur, via Zoom 
Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het gesprek aangaat over het leven en het christelijk 
geloof. Je bent welkom zoals je bent, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Er is alle ruimte om je vragen en ideeën 
te delen. De hele Alpha cursus duurt 10 dinsdagavonden en een weekenddag. Er zijn Engelse en Nederlandse 
deelnemers. Het algemene deel is in Engels en we zorgen voor vertaling waar nodig. Aanmelden kan via de website. 
Voor vragen, neem contact op met Paula Zelissen: rk.alpha.utrecht@gmail.com 
 
Workshop: Duurzaam Utrecht in 2030, zaterdag 9 oktober – 14.00 uur, Dominicuskerk 
Stel u voor hoe Utrechters in de toekomst leven in een klimaat-neutrale stad, en ga in gesprek over wat lokale 
kerken en andere organisaties kunnen bijdragen aan duurzame ontwikkeling in onze Domstad, Europa en de 
wereld. Kom zaterdag 9 oktober van 14.00 tot 16.30 naar de Dominicuskerk. Sarita Bajnath (socratisch.nl) leidt de 
workshop. We vertellen meer over de duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2030 wil bereiken, 
en hoe de Europese Unie daaraan bij draagt en streeft naar een klimaatneutraal Europa in 2050. De besturen van 
de RK St. Martinusparochie Utrecht, de oecumenische Janskerkgemeente en het comité Europadag Utrecht hebben 
al toegezegd om uw aanbevelingen te bespreken. Toegang GRATIS, alleen consumpties zijn voor eigen rekening. De 
workshop is ingebed in de klimaatpelgrimstocht die op 8 oktober Utrecht aandoet. Info een aanmelding: 
https://www.ethicschool.nl/duurzaam-utrecht  
 
Cursus Gregoriaans, vanaf 13 oktober, Sint Pierterskerk 
Het Gregoriaans Koor Utrecht organiseert een cursus Gregoriaans voor beginners van 10 bijeenkomsten, te 
beginnen op 13 oktober 2021. De cursus staat open voor iedereen die wil leren zingen in groepsverband met 
belangstelling voor de middeleeuwse cultuur van West-Europa. Waar: Kapittelzaal van de Pieterskerk, Utrecht. 
Wanneer: Woensdagavond, van 20:00 – 21:30 uur (data: 13 en 27 oktober, 17 november, 8 december, 12 januari 
en 26 januari, 9 februari, 9 en 23 maart en 6 april). Cursusleider: Anthony Zielhorst, dirigent Gregoriaans Koor 
Utrecht.  Ter afsluiting van de cursus nemen de cursisten deel aan het concert ‘Op Weg naar Pasen’, dat Gregoriaans 
Koor Utrecht op Palmzondag, 10 april 2022, gaat uitvoeren. Kosten: € 100,- De cursus gaat van start als zich 
minimaal 15 deelnemers hebben aangemeld. Aanmeldingen via: info@gregoriaanskoorutrecht.nl Deadline voor 
aanmelding: 3 oktober 2021. Meer informatie: www.gregoriaanskoorutrecht.nl   
 
Vrijwilligers gezocht voor Papiercafé 
De Stichting Utrecht op Orde zoekt vrijwilligers voor het bemensen van het Papiercafé Gerardus Majella. Dat café 
gaat op 4 oktober a.s. van start in het Leerhuis naast de kerk. Elke week op maandag-, dinsdag- en woensdagmorgen 
van 10.00 – 11.30 uur gaan vrijwilligers hier mensen helpen die papieren/formulieren/documenten (of e-mails of 
appjes) hebben gekregen van bedrijven en overheden die ze niet begrijpen. Het is heel dankbaar werk en het zorgt 
ervoor dat mensen niet in de schulden terecht komen. Wie een beetje tijd over heeft voor dit goede doel, kan 
bellen of mailen met diaken Jouke Schat (068 3939 740 of diaken@rkdu.nl). In de loop van 2022 komen er nog meer 
Papiercafé ’s in de stad. Er is trouwens al een Papiercafé op Kanaleneiland dat door het Leger des Heils wordt 
georganiseerd. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
https://alpha-cursus.nl/
mailto:rk.alpha.utrecht@gmail.com
https://socratisch.nl/
https://groenekerken.email-provider.nl/web/yvkx8r7lez/dfs8oseine
https://www.ethicschool.nl/duurzaam-utrecht
mailto:info@gregoriaanskoorutrecht.nl
http://www.gregoriaanskoorutrecht.nl/
mailto:diaken@rkdu.nl

