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Klimaatpelgrimstocht doet Utrecht aan 
Op vrijdag 8 oktober 2021 trok de (5e) internationale oecumenische klimaatpelgrimstocht door Utrecht. Zij werden 
in onze stad gastvrij ontvangen door de gezamenlijke kerken. Bij het begin van de stad stonden pastoor Boogers en 
pastoraal werker Gérard Martens met enkele vrijwilligers de stoet van zo’n 90 pelgrims op te wachten. De 
pelgrimstocht is een initiatief van de protestantse en katholieke kerken en hulporganisaties in Duitsland en 
Nederland. De pelgrims willen met hun tocht aandacht vragen voor de klimaatproblemen in de wereld. Heel 
speciaal willen zij het belang van de Wereldklimaatconferentie 2021 in november in Glasgow promoten. Daar 
moeten afspraken op wereldniveau worden gemaakt om het klimaat snel en sterk te verbeteren. De 
klimaatpelgrimstocht is begonnen in Polen en zal eindigen in Glasgow vlak vóór het begin van de 
klimaatconferentie. Lees meer op onze website. 
 
Sant’Egidio avondgebed, vrijdag 15 oktober – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen 
Het avondgebed vrijdag 15 oktober heeft plaats om 20.00 uur in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek 
Waterstraat/Oudegracht. Van harte uitgenodigd. 
 
Ziekenzalving, zaterdag 16 oktober – 15.00 uur, Aloysiuskerk 
Op zaterdag 16 oktober a.s. zal tijdens een speciale viering om 15.00 uur in de Aloysiuskerk de gezamenlijke 
ziekenzalving plaatsvinden. Het gaat daarbij om een zalving bedoeld voor zieken en ouderen. Dat gebeurt tijdens 
de viering van de H. Eucharistie, die zal worden geleid door pastoor Hans Boogers. U bent met uw eventuele 
begeleider(s) vanaf 14.45 uur van harte welkom om aan deze viering deel te nemen. U wordt wel verzocht zich aan 
te melden via telefoonnummer 030–2515775 of via e-mail: aloysius@katholiekutrecht.nl. Aanmeldingsformulieren 
liggen ook op de leestafel in de kerk. 
 
Eucharistieviering Augustinusgemeenschap vanaf 16 oktober elke zaterdag in de Aloysiuskerk  
Vanaf 16 oktober zullen de vieringen van de Augustinus gemeenschap worden uitgebreid naar elke zaterdag van 
de maand. De vieringen zijn als vanouds om 12.00 uur. De streaming van de viering zal de 1e zaterdag van de maand 
worden voortgezet (met uitzondering van zaterdag 6 november). Op zaterdag 16 oktober in de Aloysiuskerk, 
gecelebreerd door pastoor Boogers met p. Martijn Schrama als concelebrant, ontvangen Rick Westerhoff, Jerry Kuo 
en David Cloetingh het sacrament van het Doopsel en Vormsel en ontvangen Ada den Balvert, Direlse Boon en 
Gerrita Hermeler-Vahl het sacrament van het Vormsel. 
 
Heilige Gerardus Majella Bedevaart, zondag 17 oktober – 10.00 uur, Overdinkel 
Op zondag 17 oktober a.s. zal in Overdinkel voor de 109de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, 
met als thema: Nabijheid door verbondenheid. In verband met de Coronacrisis zal de bedevaart ook dit jaar in een 
wat aangepaste vorm plaatsvinden. Er is wel een Plechtige Eucharistieviering om 11.00 uur in het park maar er is 
geen processie. Pelgrims kunnen wel op eigen gelegenheid door het park lopen en bij de kapellen een kaarsje 
opsteken. Meer informatie vindt u op onze website. 
 
Eucharistieviering als Opening Synodaal proces, zondag 17 oktober – 10.30 uur, Sint Catharinakathedraal 
Op vrijdag 21 mei maakte het Vaticaan de route bekend naar de volgende algemene bisschoppensynode. Deze 
vindt plaats in oktober 2023 en heeft als thema “Voor een synodale Kerk: communio, participatie, missie”. De weg 
ernaartoe wordt geschetst in drie fases. In het weekend van 9 en 10 oktober 2021 geeft paus Franciscus het 
startschot voor de eerste diocesane fase. In dit kader, zullen de Kardinaal, Mgr. Hoogenboom en Mgr. Woorts 
celebreren in de Kathedraal op zondag 17 oktober om 10.30 uur. 
 
Byzantijnseviering, zondag 17 oktober – 10.0 uur, Johannes-Bernarduskerk 
Zondag 17 oktober is de viering van de Byzantijnse Gemeenschap in de Johannes – Bernardus. Voorganger diaken 
Wim Tobe met medewerking van Wladimirskaja. Aanvangstijd: 10:30 uur. 
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Bid met kinderen de rozenkrans, maandag 18 oktober – 19.00 uur, online 
Elk jaar, in de aanloop naar 18 oktober, steunt Kerk in Nood de actie ‘Een miljoen Kinderen Bidden de Rozenkrans’ 
voor eenheid en vrede. Op die dag om 19.00 uur bidden we in Nederland (via Zoom) eveneens de rozenkrans met 
kinderen. Mgr. Mutsaerts, geestelijk assistent van Kerk in Nood Nederland, zal dan samen met enkele gezinnen 
vanuit de Sint-Petruskerk in Oisterwijk voorgaan in gebed. Doe mee, online of elders, en laat weten dat je meebidt! 
Je ontvangt een mail met de Zoom-link en een mooi boekje met kleurplaten en uitleg over het rozenkransgebed. 
Geef je op via kerkinnood.nl/kinderen. 
 
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. 
 
Gezinsviering zaterdag 30 oktober 16.00 uur St. Aloysiuskerk  
Op zaterdag 30 oktober om 16.00 uur is er weer een gezinsviering in de St. Aloysiuskerk! Alle kinderen en hun 
ouders zijn van harte uitgenodigd! Pastoor Boogers gaat voor en organist Paul van der Woude zorgt voor de 
muzikale ondersteuning. Het thema van de vorige viering was ‘op reis’. Wat zal het deze keer zijn? Wie weet wel 
iets met Halloween. Als de omstandigheden het toelaten dan sluiten we deze viering af met een gezamenlijke 
maaltijd in een van de ruimtes naast de kerk. Je kunt je voor de viering opgeven via jong@katholiekutrecht.nl Graag 
het aantal deelnemers vermelden en of jullie ook blijven eten. Heel graag tot 30 oktober! 
 
Concert: De Vier Jaargetijden in Utrecht, zaterdag 30 oktober – 20.00 uur, Dominicuskerk 
Libero Strijkorkest - een zwols collectief van jonge bevlogen musici - speelt de onsterfelijke vier seizoenen van 
Antonio Vivaldi in combinatie met de net zo spectaculaire vier seizoenen van Astor Piazzolla. Sarah Kapustin - de in 
Nederland gevestigde topsolist - neemt de solo viool partij in Piazzolla voor haar rekening. Libero onderscheidt zich 
van andere orkesten met een unieke presentatie; Vivaldi wordt uit het hoofd gespeeld en de experimentele 
presentatie maakt het concert compleet. Libero slaagt er als geen ander orkest in om het publiek mee te zuigen in 
de muziek door als een eenheid op het podium te staan. Kortom; een prachtig programma met topmusici in één 
van de mooiste gebouwen van de stad! Tijd: 20.00 uur (inloop vanaf 19.30). Tickets zijn verkrijgbaar via: 
https://liberostrijkorkest.com/agenda  
 
Mozarts Requiem voor Alle Zielen, zondag 31 oktober – 15.30 uur, Gerardus Majellakerk 
Wat is fijnere en troostendere muziek dan Mozarts Requiem? Utrechts vocaal ensemble Trajecti Voces zingt het op 
zondagmiddag 31 oktober in de Gerardus Majellakerk in Utrecht. Op het programma staat ook zijn Ave Verum. Het 
concert is een gedenkmoment voor onze overledenen. Broeder Ignatius Maria leest spirituele teksten die te maken 
hebben met verlies van dierbaren. Het is inmiddels de zevende keer dat dit project plaatsvindt, steeds met veel 
belangstelling van het publiek.  Zangers uit eigen gelederen nemen de solopartijen voor hun rekening. Wouter van 
Belle begeleidt het op het orgel. Het geheel staat onder leiding van dirigent Dirkjan Horringa. Het concert begint 
om 15:30 uur en duurt iets meer dan een uur. Entreeprijs: € 15. Reserveren is niet nodig. Nadere info bij Dirkjan 
Horringa  dirkjan@pellegrina.net 

 
Instapkoor Martinusdag 7 november 
In de viering op Martinusdag 7 november 10.30 uur in de Rafaelkerk zal gezongen worden door een Instapkoor 
onder leiding van Sebastian Holz en op piano begeleid door Marcel Duis. Wie mee wil doen is van harte welkom en 
wordt verzocht dit kenbaar te maken met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Na opgave ontvangt u 
per e-mail de bladmuziek in pdf document. Het is de bedoeling dat uzelf voor een print zorgt en die meeneemt. 
Verdere informatie (verzameltijd, aanvang doorzingrepetitie in de morgen) komt via e-mail. Opgave uiterlijk 1 
november. 
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Huis van Dominicus, verschillende activiteiten 
- In vier avonden wordt Eindelijk volwassen gelezen en besproken in een leesclub onder begeleiding van Frank de 
Munnik. Op 4 november geeft auteur Frits de Lange een lezing.  
- Meditatiecursus onder leiding van Marian Geurtsen rond het thema Leven van gave en overgave. Data: 19 
oktober. 
- Bijbelleerhuis over het boek Genesis, geleid door Henk Jongerius. Volgende bijeenkomst: 21 oktober. Kosten: € 
7.50 per avond. 
- Najaarsconcerten op zondagmiddag. Chansons en fantasieën uit de Franse Renaissance. Data: 14 november. 
U kunt zich voor alle activiteiten aanmelden bij: info@huisvandominicus.nl 
Meer informatie vindt u op de website van het Huis van Dominicus 
 
Herders en Engelen gezocht voor kinderkoor! 
Op vrijdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor een Kerstspel op in de Aloysiuskerk. Je kunt meedoen 
als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8). Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of 
Jozef. Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 9 januari om 9.30 uur. Je mag natuurlijk 
ook met alle twee de spelen meedoen. De 6 repetities voor beide spelen zijn op maandag 15, 22 en 29 november 
en 6, 13 en 20 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk, A. van Ostadelaan 4. Dirigent van het 
kinderkoor: Sebastian Holz. Meer informatie en aanmelden bij: amg.de.groot@gmail.com of bel Annette de 
Groot: 030-2541243. 
 

#RedWednesday 2021 St. Catharinakathedraal op 24 november rood aangelicht 
De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 24 november rood, samen met honderden kerken en andere 
gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie 
#RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van 
christenen in het bijzonder. Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, 
om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Met #RedWednesday© wil 
Kerk in Nood (https://kerkinnood.nl/redwednesday) ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van 
gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. 
 

Aanmelding Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 geopend 

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in 2022 voor de zevende keer uitgereikt. Het Aartsbisdom Utrecht en de 
Stichting Het Ariëns-Comité vragen uw medewerking om de Ariëns Prijs 2022 opnieuw tot een diaconaal feest te 
maken: de aanmelding is geopend! De organisatoren hopen veel diaconale initiatieven op het gebied van caritas en 
diaconie in het aartsbisdom te ontvangen die het verdienen om eens in de schijnwerpers te staan, en juist ook 
voorbeeldig zijn en aldus tot diaconale navolging inspireren. Te nomineren zijn ook oecumenische initiatieven, of 
activiteiten voortkomend uit samenwerking met niet-kerkelijke organisaties. Het aanmeldingsformulier kan digitaal 
worden ingevuld en vervolgens (met in de bestandsnaam -een deel van- de naam van het project en onder 
vermelding van Inzending Ariëns Prijs voor Diaconie 2022) worden gemaild naar: ariensprijs2022@aartsbisdom.nl 
De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt uitgereikt op zaterdag 22 oktober 2022 in het Titus Brandsma Huis te Deventer 
(Colmschate). 
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