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Mariakapel St. Augustinuskerk

Mariakapel St. Catharinakathedraal

Oudegracht 69
Gesloten wegens renovatie
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

Lange Nieuwstraat 36
Geopend op ma t/m za 10-17.00 uur
catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZONDAG : 9 januari DOOP VAN DE HEER
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. van Doorn, diaken A. van der Steenstraeten,
Koor; Cantemus Domino. Dirigent/Organist Paul van der Woude.
12.30 uur Engelse viering Celebrant Brother John
Collecte: Onderhoud en verwarming Kerkgebouw
Opbrengst collecte: Dec. 2021 € 1.392,70
Misintentie: Bidden wij voor de overleden leden van de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken
(zie artikel over Adelbertvereniging elders in dit Binnenstad Bericht)
alsmede voor Everdina Baljet en Cornelis Baljet

Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal.
De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse viering begint om 12.30 uur. U kunt de eucharistieviering om
10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht
en de Engelse Mis om 12.30 uur via: www.facebook.com/englishmassutrecht

DINSDAG: 11 januari
09.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant K. Smits. Daarna aanbidding.

WOENSDAG 12 januari
09.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers.

CORONA MAATREGELEN IN DE CATHARINAKATHEDRAAL.
Er zijn geen avondvieringen meer om 19.00 uur. Na 17.00 uur mogen er geen bijeenkomsten meer plaats
vinden in de kerk. Gelet op het grote aantal besmettingen het dringend verzoek om zowel VOOR als NA
de viering een mondkapje te dragen. Houd 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de viering op zondag dient
u te reserveren. Wilt u de aanwijzingen van de assistent opvolgen.

Over de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken .
Aan het begin van het jaar wordt in de St. Catharinakathedraal traditiegetrouw een misintentie
gelezen voor alle overleden leden van de Adelbertvereniging Utrecht en Omstreken.
Deze vereniging bestaat al sinds 1937, destijds opgericht voor de gegoede katholieke burgerij met
als doel de katholieke gedachte om te zetten naar lokaal handelen veelal door het geven van
lezingen.
De huidige vereniging is een open organisatie, die zich ten doel stelt haar leden en belangstellenden gelegenheid te
bieden voor meningsvorming en onderlinge discussie over actuele vraagstukken van levensbeschouwelijke,
maatschappelijke en cultuurhistorische aard. Dit met respect voor de katholieke oorsprong van de vereniging en met
betrokkenheid bij de beleving van het christelijke geloof. Er worden lezingen georganiseerd en er is veel ruimte voor
persoonlijke aandacht en ontmoeting. Er zijn Adelbertverenigingen in Zwolle, Nijmegen, Roermond, Venray en
Midden-Brabant. U kunt meer over de Adelbertvereniging lezen op www.adelbertvereniging.nl
Heeft u interesse in het bijwonen van een lezing? Neemt u dan contact op met de secretaris, de heer Th. Storimans,
post@storimans.nl.

Viering Augustinus gemeenschap.
Wij nodigen u van harte uit voor de viering van de Augustinus gemeenschap elke zaterdag om 12.00 uur in de
Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama OSA is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale
begeleiding. U kunt reserverenvia www.katholiekutrecht.nl/vieringen
U kunt wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama beluisteren en nalezen via de internetpagina van
Katholiek Utrecht. Klik op www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

Pro Deo bijeenkomst op 15 januari in de Aloysiuskerk.
Op zaterdag 15 januari vindt in de kapel van de Aloysiuskerk een Pro Deo bijeenkomst plaats. Pro Deo is de naam
van een maandelijkse serie bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de Augustinuskerk en nu tijdelijk gehouden elke
derde zaterdag van de maand in de Aloysiuskerk. Dit keer gaat pater augustijn Martijn Schrama samen met u op zoek
naar de betekenis van het centrale thema duurzaamheid & gemeenschap’ in het licht van het gedachtengoed van
kerkvader Augustinus (het thema van de eerder afgelaste Martinusdag van 7 november jl.) O.l.v. een gespreksleider
kan elke deelnemer op elk niveau vragen stellen en opmerkingen maken. Kortom, het wordt een interactief uurtje.
Het wordt ook een muzikaal uurtje, want het duo Arnoud Heerings en Caspar Becx zal een gevarieerd en bij het
onderwerp passend muzikaal programma ten gehore brengen. Augustinus komt in veel van zijn werken bijzonder
actueel uit de hoek, dus ook vanmiddag concentreren we ons op de betekenis van zijn woorden voor mensen van
nu.De daar volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 19 februari. Het thema is op dit moment nog niet
bekend. Aanvang 13.30uur Verwachte eindtijd: 15.00 uur

Mau ke mana?. Waar ga je heen?
Ik heb een aantal jaren op Bali gewoond. Daar was altijd de vraag; Mau ke mana?. Waar ga je heen? Ik kon die
opmerking nooit goed plaatsen. Totdat ik in gesprek raakte met een Balinese die getrouwd is met een Nederlander.
Nou moet je mij toch eens vertellen, zei ik, waarom vragen jullie dat nou steeds. Heel eenvoudig zei ze. Balinese
mensen proberen te kijken waar we je moeten plaatsen. Waar je in ons stramien past, dat vinden we veilig en
geruststellend. Als je tegen ons zegt dat je niet weet waar je heen gaat, geeft dat onrust in ons hart. Als je zegt dat je
naar de markt gaat dan is dat goed. Verder willen we niks weten. Het geeft rust in ons hart. Terug in Nederland dacht
ik wel eens, wat moet dat mooi zijn als je elkaar kunt ontmoeten zonder altijd de waarom vraag “waarom ga je daar
heen, waarom moet ik dit of dat doen” Waarom.
Misschien een mooi voornemen voor het nieuwe jaar. Minder waarom. Gelukkig Nieuwjaar overigens.
Wim Hijman

