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Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 19 november – 20.00 uur, kapel van de zusters Augustinessen
Het avondgebed van Sant' Egidio Utrecht kan meegevierd worden op vrijdag 19 november om 20.00 uur in de kapel
van de zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Vanwege de coronamaatregelen kan na afloop geen
koffie worden gedronken.
70-jarig Wijdingsjubileum, zondag 21 november – 10.00 uur, Dominicuskerk
Het jubileum van de inwijding van de Dominicuskerk wordt gevierd op zondag 21 november om 10.00 uur met een
eucharistieviering waarin de dominicanen René Dinklo (provinciaal overste) en Jozef Essing (oud-moderator)
voorgaan. Lekendominicaan Leny Beemer is lector. Na de viering is er een feestelijk samenzijn. Onder het genot
van een drankje en wat lekkers blikken we terug en kijken we vooruit. Op het kerkplein staat een feesttent. Iedereen
is van harte welkom!
Viering Wereldjongerendag, zondag 21 november – 10.30 uur, Ede
Eens in de twee, drie jaar vinden de Wereldjongerendagen plaats. Miljoenen katholieke jongeren van over de hele
wereld komen dan naar één plek waar ze de paus en elkaar ontmoeten en samen hun geloof vieren. De
eerstvolgende ‘grote’ Wereldjongerendagen zijn in 2023 in Lissabon. In alle andere jaren vindt er in ieder bisdom
een regionale viering van de Wereldjongerendagen plaats. Dit jaar is dat op zondag 21 november. Mgr.
Hoogenboom, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht, celebreert die dag om 10.30 uur de Eucharistie in de
Antonius van Paduakerk in Ede (Stationsweg 112), bijgestaan door diaken Erik Rozeman. Het thema van deze
diocesane Wereldjongerendag is ‘Sta op en wees getuige van wat je hebt gezien’. De WJD-bijeenkomst is bedoeld
voor jongeren uit het aartsbisdom in de leeftijd van 16 tot ca. 35 jaar. Opgeven kan via het formulier op
www.jongaartsbisdom.nl/wjd-voorbereiding-begint-in-kerk-ede/. De kosten bedragen € 5 (contant te betalen bij
binnenkomst).
Bisschoppen voeren anderhalve meter maatregel en mondkapjes opnieuw in
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen
in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve
meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de
kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne,
ventilatie en thuisblijven bij klachten. Raadpleeg onze website voor meer informatie.
Zoom-workshop Adventsactie Zimbabwe, maandag- 22 november – 20.00 uur
Als inleiding op de Adventsactie voor het opvanghuis van vrouwen die gaan bevallen in Zimbabwe biedt de
werkgroep Diakonie Utrecht een zoom-workshop aan. In deze digitale bijeenkomst kunnen we informatie delen en
ideeën uitwisselen om de actie in de geloofsgemeenschappen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen.
Mee doen? Stuur een email naar: secretariaat@katholiekutrecht.nl met de boodschap zoomworkshop
Adventsactie. U krijgt dan een uitnodiging met een link voor de ‘bijeenkomst’ op maandag 22 november om 20.00
uur.
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.
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#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.
RedWednesday ook in de Gerardus Majellakerk, 24 november vanaf 17.30 uur
Kerk in Nood organiseert dit jaar wederom RedWednesday. Op deze dag vragen wij aandacht voor de vrijheid om
te geloven, en staan wij in het bijzonder stil bij de vervolging en onderdrukking van christenen wereldwijd. De
Gerardus Majellakerk doet mee. De kerk zal rood verlicht worden, en tijdens de vespers en de H. Mis zal er aandacht
gegeven worden en gebeden worden voor vervolgde geloofsgenoten.
Het programma is als volgt:
17.30 uur: Aanbidding.
18.20 uur: Vespers met gelezen getuigenissen van vervolgde christenen.
19.00 uur: H. Mis met voorbeden voor vervolgde christenen.
19.45 – 21.30 uur: flyeren en uitleg geven aan passanten voor de kerk.
Iedereen is welkom. Gerardus Majellakerk, Vleutenseweg 517 Utrecht
Taizéviering, zaterdag 27 november – 19.00 uur, Pauluskerk
Op zaterdagavond 27 november om 19.00 uur is de Pauluskerk weer ingericht voor een viering in de sfeer van Taizé.
Om18.30 worden de liederen van de viering ingezongen. Ieder is welkom om mee te doen.
Start Advent en het nieuwe kerkelijk jaar, weekend 27-28 november, landelijk
Over een week begint voor de liturgie met de eerste zondag van de Advent het nieuwe kerkelijk jaar. Voor de
Schriftteksten in de zondagsvieringen wordt de C-cyclus gelezen waarin veel uit het Lucasevangelie wordt geput. In
de adventtijd steken we in de viering iedere week een kaars meer aan op de adventskrans en wordt in de
Adventsactie steun gegeven aan een project: voor Utrecht is dat een bevallingshuis in Zimbabwe. Lees hier meer
over dit project.
Adventsactie 2021 - Gezonde start voor moeder en kind
De Adventstijd komt er weer aan. Op zondag 28 november begint die weer. Het Adventsproject 2021 staat in het
teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Wereldwijd hebben miljoenen vrouwen nog altijd
onvoldoende toegang tot goede zorg. Adventsactie steunt dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare
zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap en de periode erna. Zo steunen ze in Somalië een
gezondheidscentrum dat aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen ze een
ziekenhuis dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen ze een medisch
team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in Zimbabwe steunen ze een
opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen
afwachten. Help Adventsactie de projecten te ondersteunen met uw donatie over te maken naar: NL89 INGB 0653
1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag of via de QR-Code. Meer informatie: www.adventsactie.nl
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Digitale Adventsretraite
Nog een week en dan begint de digitale adventsretraite van het Platform voor ignatiaanse spiritualiteit. Pater Jan
Stuyt sj schreef de retraite van dit jaar. In dit interview met Ignis webmagazine vertelt hij over de achtergronden
van de retraite. Uit eerdere enquêtes weten we dat veel deelnemers op de een of andere manier uitwisselen over
hun gebedservaringen tijdens de digitale retraites. Heb je daar ook interesse in? Op de website vind je een
overzicht van bestaande deelgroepen waarbij je je kunt aansluiten. Wil je liever een digitale deelgroep? Stuurt dan
een email naar ignatiaans.bidden@jesuits.net. Momenteel worden vier digitale uitwisselingsgroepen
aangeboden. Ook dit jaar is er iedere zaterdagochtend een geleide meditatie aan via ZOOM. Op zaterdagochtend
om 09.30 uur. De link voor deelname wordt in de gebedsmail op vrijdagavond verstuurd. Je kunt deze meditaties
ook terugzien op de YouTube-kanaal.
Kunst in de Dominicuskerk vroeger en nu, t/m zondag 28 november
Ter gelegenheid van 70 jaar Dominicuskerk is een expositie samengesteld over vier Utrechtse kunstenaars die
objecten hebben ontworpen voor de kerk. Het gaat om Lambert Simon (glas-in-loodramen), Harry de Groot (SintEloy-altaar), de Gebr. Van Roosmalen (smeedwerk en liturgisch vaatwerk) en Stef Uiterwaal (Mariabeeld). Ook is
een prachtig Mariakazuifel te zien, ontworpen door Wim van Woerkom. Deze oude kunst wordt afgewisseld met
werk van hedendaagse Utrechtse kunstenaars. Gratis toegang. De expositie is dagelijks tot en met 28 november te
bezichtigen van 13.00 tot 17.00 uur.
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.
Nieuwe glossy ‘Ludger’ – op zoek naar missie voor onze tijd
Onlangs verscheen de glossy Ludger. Een magazine van 84 pagina’s waarin de zeggingskracht van het christelijk
geloof en traditie voor mensen van nu wordt onderzocht. Dat gebeurt in gesprek met Ludger, een geboren
Utrechter van 1300 jaar geleden, die stond voor vreedzame missionering. Meer dan het presenteren van de
historische persoon neemt de glossy Ludger tot vertrekpunt van vragen en beschouwingen over ontwikkelingen in
onze dagen en samenleving. En al is er In tijd een flinke afstand, toch zijn er veel punten van herkenning met de
problemen die Ludger in zijn leven en werken ondervond en de onze. Ludgers aanpak en inspiratie hebben ons nog
altijd veel te zeggen. Een keur van personen heeft een bijdrage geleverd. Om maar enkelen te noemen: Désanne
van Brederode, Herman Finkers, Samuel Lee, Ruben van Zwieten, Commissaris van de koning in Overijssel Andries
Heidema, rabbijn Yanki Jacobs, Enis Odaci en Gijs Jolink. De glossy is te verkrijgen door een email te sturen aan
Gérard Martens: g.martens@katholiekutrecht.nl
Video professional en illustrator gezocht!
Om de restauratie van de St. Augustinuskerk goed te documenteren en de heropening eind 2022 te promoten zijn
we op zoek naar iemand die professioneel bezig is met video bewerking en montage. Bij interesse, graag mailen
naar Monique Kanawi: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl
We zijn ook op zoek naar een illustrator of tekenaar die kleurplaten wil tekenen van de kerken van de
Martinusparochie. Interesse? Mail naar Jong@katholiekutrecht.nl
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Nieuw Kascommissielid gezocht
Jaarlijks maakt de St. Martinusparochie een jaarrekening. Deze jaarrekening wordt gecontroleerd door de
kascommissie. Door het verstrijken van de benoemingstermijn van een van de leden zoekt het bestuur een
vrijwilliger die al m.i.v. de controle 2021 deel kan uitmaken van de nieuwe kascommissie.
Werkzaamheden:
Met twee andere kascommissieleden de jaarrekening controleren aan de hand van een leidraad van het
Aartsbisdom waarbij alle posten en de wijze van controle per item worden doorgelopen.
Deels kunt u de controle thuis doen daar de benodigde gegevens vertrouwelijk en digitaal worden toegezonden.
U kunt uw werkzaamheden als kascommissielid goed uitvoeren indien u:
- Cijfermatig inzicht heeft c.q. een financiële achtergrond heeft.
- Reeds aan kascommissie(s) heeft deelgenomen dan wel uit een andere hoedanigheid jaarrekeningen heeft
(mede-)beoordeeld.
- U onafhankelijk en onpartijdig bent en u de geheimhoudingsplicht respecteert m.b.t. hetgeen u onder ogen
komt.
- U kritisch naar cijfers kunt kijken in samenhang en volledigheid.
- U het leuk vindt op deze wijze bij te dragen aan de organisatie.
Ervaring met een boekhouding is niet noodzakelijk. U beoordeelt het financieel verlag, niet de boekhouding. De
huidige kascommissieleden werken u in.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Ton Fonville: T.Fonville@katholiekutrecht.nl
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij Gerrit Koenders: g.koenders@katholiekutrecht.nl
Volkskerstzang, zondag 19 december – 16.00 uur, Aloysiuskerk (onder voorbehoud van de regelgeving)
Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarlijkse Volkskerstzang die plaats vindt op zondag 19
december a.s. in de Aloysiuskerk. We zullen met alle koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere
bekende kerstliederen zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Als jullie als koor
een luisterlied (dus geen samenzang) ten gehore willen brengen, horen wij graag welk lied jullie willen zingen en
ontvangen wij de tekst (zonder opmaak) voor 20 november a.s. Wij nemen dit dan op in het programma. Graag
horen wij of jullie mee willen zingen en zo ja met hoeveel koorleden. Graag jullie reactie per omgaande naar
secretariaat@katholiekutrecht.nl. Na de Volkskerstzang is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en
limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Het overzicht
van de kerstliederen wordt nagestuurd.
Sebastian Holz en Paulien Jap Tjoen San
Geef op voor eerste communie en vormsel 2022
In het voorjaar van 2022, na Pasen, zullen er in de (rooms)katholieke kerken van Utrecht vieringen zijn waarin
kinderen voor het eerst de heilige communie gaan ontvangen. De Martinusparochie Katholiek Utrecht maakt
ouders erop attent dat zij hun kind hiervoor kunnen aanmelden. De voorbereidingsprogramma’s starten in januari.
De parochie gaat ervan uit dat uw kind ten minste in groep 4 van de basisschool zit. Opgave graag insturen aan:
secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november.
Eveneens in januari start een programma ter voorbereiding op de viering van het vormsel. Dit staat open voor
kinderen ten minste in groep 8 van de basisschool. Dit sacrament zal voor alle Utrechtse jongeren gevierd worden
op zaterdag 4 juni 19.00 uur in de Catharinakathedraal. Opgave graag insturen aan:
secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november. Gezinnen/ouders die in het parochieledenbestand staan
ingeschreven krijgen van ons schriftelijk bericht.
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