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Vieringen van de Antoniusgemeenschap
In het eerste kwartaal van 2022 wordt er door de Antoniusgemeenschap in het Stadsklooster om de veertien dagen
op zondag gevierd volgens het volgende schema:
9 januari 10.00 uur: voorganger Gérard Martens.
23 januari 10.00 uur: Jaarlijkse oecumenische viering in de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
Voorgangers Mariska van Beusichem, Leny Beemer en Michiel Kersemaekers.
6 februari 10.00 uur: voorganger Kersemaekers.
20 februari 10.00 uur: voorganger Gérard Martens.
6 maart 10.00 uur: voorganger Tejo van der Meulen.
20 maart 10.00 uur: voorganger Eric Holterhues.
Muzikale Thema Vesper, zondag 9 januari – 16.00 uur, Aloysiuskerk
Op zondag 9 januari a.s. vindt er in de Aloysiuskerk om 16.00 uur weer de maandelijkse ‘Muzikale Thema Vesper’
plaats. Muzikale medewerking zal worden verleend door violiste Emma Roijackers en pianiste Mariken Zandvliet,
die composities zullen uitvoeren van Robert Schumann, Wolfgang Amadeus Mozart en Claude Debussy. The thema
van deze Vesper is ‘Een nieuw begin’ en dat is ook het thema voor de overdenking. De toegang is gratis, maar na
afloop is er wel een collecte ter bestrijding van de kosten.
Dubbelnummer Tussentijds voor januari-februari
Het nieuwe nummer van ons Parochieblad Tussentijds Magazine is verschenen. Het is een nummer voor twee
maanden: januari en februari. Zoals gebruikelijk in het eerste nummer van het nieuwe jaar ruim aandacht voor de
actie Kerkbalans. Het parochiebestuur doet een beroep op ieder om de lasten van de parochie samen te dragen.
Naast de materie ook aandacht voor de inhoud in een interview met Erik Borgman die de kern en het belang van
het synodaal proces toelicht en in het interview met BN-er Francis van Broekhuizen die openhartig vertelt over het
belang van geloof in haar leven. Als het kan doet zij met haar theaterproductie Utrecht aan in deze maanden. En
verder nieuws, activiteiten (onder voorbehoud) en overzicht van vieringen in onze kerken.
Eerste communie Pauluskerk: ouderavond via ‘Google meet’
Met een ouderinformatieavond gaat op maandagavond 10 januari het eerste communieproject van de Pauluskerk
van start. Anders dan andere jaren wordt de bijeenkomst aangeboden via ‘Google meet’. De bijeenkomst biedt de
ouders de gelegenheid met elkaar (nader) kennis te maken. Ook wordt er informatie geboden over het project en
het materiaal dat de kinderen gaan gebruiken en worden de kinderbijeenkomsten, die door de ouders in twee- of
drietallen worden verzorgd, verdeeld. Aanmelding: mabraakhuis@gmail.com.
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. A.s. 12 januari lezen wij uit het Oude Testament Genesis 9 en 10,
hoofdstukken: God zegent Noach; De nakomelingen. 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.
Kerkbalans 2022: geef vandaag voor de kerk van morgen van 15 t/m 30 januari
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk
van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen
samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële
bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun
eigen plaatselijke kerk. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar
de kerk van morgen! Dit jaar vindt Actie Kerkbalans plaats van zaterdag 15 tot zondag 30 januari en heeft het motto:
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
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
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Oecumenische Gebedsviering voor de Eenheid, zaterdag 15 januari – 19.00 uur, Rafaëlkerk
In de jaarlijkse Gebedsweek voor de Eenheid bidden christenen om eenheid. Deze gebedsbeweging begon 175 jaar
geleden in de Evangelische Kerken, startte ruim 100 jaar geleden in de Katholieke kerk en sinds 1948 ook in de
Wereldraad van Kerken. Dit jaar is de Gebedsweek van 16 tot 23 Januari. De gezamenlijke Kerken van het MiddenOosten hebben het Evangelie van de “wijzen uit het Oosten” gekozen (Mattheus 2): “Christus het Licht van alle
volken.” In Utrecht zullen vertegenwoordigers van Evangelische kerkgemeenschappen, Migrantenkerken (PIKU) en
Utrechtse Raad van Kerken (USRK) samenkomen in de Rafaëlkerk. Shima Sabghi (christen geworden Moslima uit
Iran) vertelt, hoe het Licht van Jezus in haar leven kwam, en hoe zij dat Licht nu verkondigt aan haar landgenoten
in Nederland. Vanwege corona is de viering enkel per livestream te volgen, direct of later, via www.sint-rafael.nl of
de YouTubekanaal van de Rafaëlkerk.
Eucharistieviering, zondag 16 januari – 11.00 uur, Johannes-Bernardus
De geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper - H. Bernardus gaan zondag 16 januari weer beginnen met vieringen.
Voorlopig alleen op zondagen (16, 23 en 30 januari). Dat betekent dat de zaterdagavondvieringen op 15 en 22
januari komen te vervallen. De Byzantijnse viering die gepland was op 16 januari gaat niet door. Het wordt een
'gewone' eucharistieviering om 11:00 uur met als voorganger pastor P. Brenninkmeijer m.m.v. een cantor. We
schenken in deze viering ook extra aandacht aan mevrouw Mien van Maurik - Peek, die op 12 januari 100 jaar
wordt. Wij hopen van harte dat we in februari ook de zaterdagavondviering en het Rozenkransgebed weer kunnen
oppakken.
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).
Dag van het Jodendom, zondag 23 januari 2022 – 15.00 uur, Pauluskerk
Vanwege de jaarlijkse Dag van het Jodendom in de RK Kerkprovincie organiseert de Diocesane Werkgroep Kerk en
Jodendom (DWKJ) van het Aartsbisdom Utrecht voor alle geïnteresseerden een inspiratiebijeenkomst met de
volgende twee lezingen: Rabbijnse teksten over leraarschap en leiderschap, door Dr. Leo Mock, docent Jodendom
aan de Universiteit van Tilburg (TST) en Jezus als leraar in de context van de Joodse pedagogie van zijn tijd, door
Prof. Dr. Bart Koet, hoogleraar Nieuwe Testament en Oudchristelijke literatuur aan de Universiteit van Tilburg (TST).
De bijeenkomst is gratis bij te wonen. Gelieve u op te geven bij: mw. M. Seegers, receptie Aartsbisdom Utrecht:
receptie@aartsbisdom.nl of 030-2361570 (ma. t/m vr. van 9.15 - 12.30 uur of 14.00 - 16.30 uur) Van harte welkom!
Namens de DWKJ, Mgr. drs. Herman W. Woorts, voorzitter.
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