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 2019 Werkgroep leden 

Inleiding 
Graag heten we u, beste parochiaan en/of bezoeker, namens ons team 
Welkom van harte welkom in onze Sint Catharinakathedraal, een kerk met 
vele zichtbare en verborgen schatten. 
De kathedraal wordt gedragen door parochianen, vrijwilligers, koren, voor-
gangers en talrijke betrokken bekenden en onbekenden, die hun onder-
steunende bijdragen leveren. 
De kathedraal is de kerk van de Aartsbisschop en een Metropolitane Kerk. 
Zij staat daarmee symbool voor Rooms Katholiek Nederland. 
De kathedraal is een unieke middeleeuwse kerk in de historische binnen-
stad van Utrecht. Zij is samen met het Museum Catharijneconvent oor-
spronkelijk als Karmelietenklooster gebouwd in 1468. In onze kathedraal 
zijn bekenden begraven zoals Voetius, Bloemaert en Van Honthorst. De 
kerk bezit een Maarschalkerweerdorgel uit 1903, een Engels orgel uit 1852 
en een kistorgel uit 1979 van Elbertse. 
 
Dit boekje bevat een overzicht van Eucharistievieringen, liturgische muziek 
en activiteiten in de periode januari 2022 tot en met juli 2022. 
 
Vaste vieringen door de week 
Mis in Vredeskapel (dagelijks)    19.00 uur 
Aanbidding (dinsdag)      19.30 uur 
Rozenkransgebed en biechtgelegenheid (woensdag)  18.30 uur 
 
Mariakapel is dagelijks open tussen 10.00 en 17.00 uur. 
 

KinderWoordDienst (2e zondag van de maand en missen met Kathe-
drale Koorschool Utrecht groep 7&8). 

 
 

Wijzigingen voorbehouden. 
Actuele en aanvullende informatie: https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeen-
schappen/catharina/, zie ook wekelijks Binnenstad Bericht Katholiek Utrecht en 
tweemaandelijks Tussentijds Magazine. 
 
Misintenties via het centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl
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Voorwoord 
 
Beste parochianen, bezoekers en geïnteresseerden, 
 
Misschien komt u hier voor het eerst, gewoon om een kaarsje op te ste-
ken, even te bidden, Eucharistie te vieren of voelt u zich al langer verbon-
den met ons? Wees welkom! 
Gedurende het jaar zijn er veel vieringen en andere activiteiten binnen 
onze kathedrale gemeenschap. Daarover vindt u informatie, handzaam sa-
mengebracht in deze gids. Hierin is ook achtergrondinformatie opgenomen 
over bijvoorbeeld het Catharinaberaad, de koren, de vele vormen van cate-
chese en het Team Welkom. Heeft u vragen? Na iedere rubriek wordt ver-
wezen naar een email-adres waar u uw vraag kunt stellen.  
Deze gids wil behalve informatie geven ook uitnodigen. Uitnodigen om u 
welkom te voelen en uitnodigen deel te nemen aan de Eucharistie en de 
activiteiten. 
Een kathedrale gemeenschap, midden in onze stad Utrecht, die klaar staat 
om u te ontvangen en die het waard is om bij betrokken te zijn. 
Hartelijk uitnodigend namens allen voor en achter de schermen, 
 
Diaken André van der Steenstraeten 
 
 
 
Actie Kerkbalans NL40 INGB 0003 3411 44 t.n.v. Actie Kerkbalans Sint Mar-
tinusparochie o.v.v. Kerkbalans Catharinakathedraal 
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De Hoogmis begint zondag om 10.30 uur. De Engelse mis begint om 12.30 
uur. U kunt de eucharistieviering om 10.30 uur ook rechtstreeks volgen via 
livestream: https://www.facebook.com/Catharinakathedraal-Utrecht-110081620669065/ 
en de Engelse Mis om 12.30 uur via: https://www.facebook.com/english-
massutrecht/ 
 
Voorlopig niet meer dan 95 gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren. 
Er geldt een dringend advies dat aanwezigen een mondkapje dragen (vol-
gens de richtlijnen van de overheid) dat bij voorkeur alleen tijdens het ont-
vangen van de H. Communie wordt afgedaan. Houd de actuele berichtge-
ving in de gaten 
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Maart 2022 
 
Woensdag 2 maart  Aswoensdag 19.00 uur 
Koor:  Cantor 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant:   mgr. Woorts, pastoor Boogers 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Woensdag 2 maart  Aswoensdag (Engels) 19.00 uur 
Celebrant:   Father Hans 
Zaterdag 5 maart  eerste zondag veertigdagentijd C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   pastor Koos Smits 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 6 maart  eerste zondag veertigdagentijd C 10.30 uur 
Koor:  Senioren/Cappella Catharina 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 6 maart  eerste zondag veertigdagentijd C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte:  Bisschoppelijke Vastenactie 
Zaterdag 12 maart  tweede zondag veertigdagentijd C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 13 maart  tweede zondag veertigdagentijd C 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 13 maart  tweede zondag veertigdagentijd C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Patrick 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zaterdag 19 maart  derde zondag veertigdagentijd C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
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Zondag 20 maart  derde zondag veertigdagentijd C 10.30 uur 
Koor:  Koorschool gr.7&8 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 20 maart  derde zondag veertigdagentijd C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Koos 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Vrijdag 25 maart  vierentwintiguursaanbidding hele dag en nacht 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Aansluitend aan de mis vangt de aanbidding aan. 
Zaterdag 26 maart  vierde zondag veertigdagentijd C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 27 maart  vierde zondag veertigdagentijd C 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Martie Severt 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 27 maart  vierde zondag veertigdagentijd C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Hans 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
 

Uw collectebijdrage is mogelijk op  
NL23 INGB 0000 1485 01 

 
Mariakapel is dagelijks open tussen 10 en 17 uur 
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April 2022 
 
Zaterdag 2 april  vijfde zondag veertigdagentijd C 21.00 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 3 april  vijfde zondag veertigdagentijd C 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pastor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 3 april  vijfde zondag veertigdagentijd C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Koos 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zaterdag 9 april  Palmzondag 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 10 april  Palmzondag 10.30 uur 
Koor:  Koorschool groep 5 & 6 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Gezinsviering 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 10 april  Palmzondag (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Patrick 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Witte Donderdag 14 april  19.00 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Witte Donderdag 14 april (Engels) 21.00 uur 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
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Goede Vrijdag 15 april  Kruisweg 15.00 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pater Schrama 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Goede Vrijdag 15 april  19.30 uur 
Koor:  Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Goede Vrijdag 15 april (Engels) 21.00 uur 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zaterdag 16 april  Paaswake 21.00 uur 
Koor:  Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Eijk, rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zondag 17 april  Pasen 10.30 uur 
Koor:   KKU Tutti 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Deurcollecte: Voor het KKU 
Zondag 17 april  Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Patrick 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Maandag 18 april  Tweede Paasdag 10.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Bisschoppelijke Vastenactie 
Zaterdag 23 april  Beloken Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pastoraalwerk in de Binnenstad 
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Zondag 24 april  Beloken Pasen 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Martie Severt 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pastoraalwerk in de Binnenstad 
Zondag 24 april Beloken Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Pastoraalwerk in de Binnenstad 
Zaterdag 30 april  derde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Pastoraalwerk in de Binnenstad 
 
 
 

Uw collectebijdrage is mogelijk op  
NL23 INGB 0000 1485 01 

 
Mariakapel is dagelijks open tussen 10 en 17 uur 
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Lichtjesmis op 14 december 2021 
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Mei 2022 
 
Zondag 1 mei  derde zondag van Pasen  10.30 uur 
Koor:  KKU Senioren/Cappella Catharina 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad  
Zondag 1 mei  derde zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Koos  
Collecte: Pastoraal werk in de binnenstad  
Zaterdag 7 mei  vierde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Roepingenzondag 
Zondag 8 mei  vierde zondag van Pasen 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Roepingenzondag 
Zondag 8 mei  vierde zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant:  Father Hans 
Collecte: Roepingenzondag 
Zaterdag 14 mei  vijfde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 15 mei  vijfde zondag van Pasen 10.30 uur 
Koor:  Koorschool gr.7&8 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 15 mei  vijfde zondag van Pasen(Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Patrick 
Collecte: Week Nederlandse Missionaris 
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Zaterdag 21 mei  zesde zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 22 mei  zesde zondag van Pasen 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Martie Severt 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pastor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 22 mei  zesde zondag van Pasen(Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Koos 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Donderdag 26 mei  Hemelvaart 10.30 uur 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zaterdag 28 mei  zevende zondag van Pasen 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Onderhoud en verwarming kerkgebouw 
Zondag 29 mei  zevende zondag van Pasen 10.30 uur 
Cantor:   
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten  
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Zondag 29 mei  zevende zondag van Pasen (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
 

Uw collectebijdrage is mogelijk op  
NL23 INGB 0000 1485 01 

 
Mariakapel is dagelijks open tussen 10 en 17 uur 
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Juni 2022 
 
Zaterdag 4 juni  Vormsel 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: rector Kuipers 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Zondag 5 juni  Pinksteren 10.30 uur 
Koor:   KKU Tutti 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: mgr. Eijk, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Zondag 5 juni  Pinksteren (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: Father Hans 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Maandag 6 juni  Tweede Pinksterdag 10.30 uur 
Celebrant: pastoor Boogers 
Collecte: Pinksteractie/Week Nederlandse missionaris 
Zaterdag 11 juni  De Heilige Drie-eenheid 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 12 juni  De Heilige Drie-eenheid 10.30 uur 
Koor:  Cantemus Domino 
Organist:  Paul van der Woude 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 12 juni  De Heilige Drie-eenheid (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: Father John 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zaterdag 18 juni  Sacramentsdag 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
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Zondag 19 juni  Sacramentsdag 10.30 uur 
Koor:  Koorschool gr.7&8/Heren 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastor Koos Smits, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 19 juni  Sacramentsdag (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: Father Koos 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zaterdag 25 juni  dertiende zondag door het jaar C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant: pastor Koos Smits 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 26 juni  dertiende zondag door het jaar C 10.30 uur 
Koor:  Schola Martini 
Dirigent:  Martie Severt 
Organist:   Wouter van Belle 
Celebrant: pater Schrama, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 26 juni  dertiende zondag door het jaar C (Engels)  12.30 uur 
Celebrant: Father Koos 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
 
 

Uw collectebijdrage is mogelijk op  
NL23 INGB 0000 1485 01 

 
Mariakapel is dagelijks open tussen 10 en 17 uur 
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Juli 2022 
 
Zaterdag 2 juli  veertiende zondag door het jaar C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   rector Kuipers 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 3 juli  veertiende zondag door het jaar C 10.30 uur 
Koor:  Koorschool en KKU Tutti (afscheid groep 8) 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: rector Kuipers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zondag 3 juli  veertiende zondag door het jaar C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Patrick 
Collecte: Kerkmuziek in onze parochie 
Zaterdag 9 juli  vijftiende zondag door het jaar C 18.30 uur 
Organist:  Carla Salet 
Celebrant:   pastoor Boogers  
Collecte:  Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 10 juli  vijftiende zondag door het jaar C 10.30 uur 
Koor:  KKU Senioren/Cappella Catharina/Heren 
Dirigent:  Hester Westra 
Organist:  Wouter van Belle 
Celebrant: pastoor Boogers, diaken Van der Steenstraeten 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
Zondag 10 juli  vijftiende zondag door het jaar C (Engels) 12.30 uur 
Celebrant: Father Hans 
Collecte: Kosten liturgie en boekjes 
 
 
 
 

Uw collectebijdrage is mogelijk op  
NL23 INGB 0000 1485 01 

 

Mariakapel is dagelijks open tussen 10 en 17uur 
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Samenstelling programma   
Coördinatie   Marga Smit-Bakker 
Foto voorkant   Wouter van Belle  
Foto pagina 5   Maurice de Groot 
Foto pagina 11   Lucas Buiting 
Opmaak boekje   Marga Smit-Bakker 
Gepubliceerd op   aangepaste versie 4 maart 2022 
    (14 december 2021) 
 
 

Wijzigingen en meer details zie: 
www.kathedralekoorutrecht.nl/agenda/muziek-in-de-kathedraal.pdf 
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Activiteiten Maart 2022 - Juli 2022 
Het Catharinaberaad 
Wat is het Catharinaberaad: 
Het Catharinaberaad is het gemeenschapsberaad van de Sint-Catharinaka-
thedraal. Het huidige Catharinaberaad bestaat uit vier leden die uit de ei-
gen geloofsgemeenschap komen; ook de Engelse Mis (ic de internationale 
geloofsgemeenschap) is hierin vertegenwoordigd. Het Catharinaberaad 
geeft daarmee vorm aan de betrokkenheid van de geloofsgemeenschap bij 
de Sint-Catharinakathedraal. De leden worden benoemd door het paro-
chiebestuur. Het beraad vergadert maandelijks en wordt dan bijgestaan 
door twee leden van het parochiebestuur. Het Catharinaberaad heeft een 
aantal verantwoordelijkheden en verdeelt intern de eigen taken maar kan 
geen rechtshandelingen verrichten. Het Catharinaberaad is als het ware de 
brug van onze gemeenschap naar het parochiebestuur van de Sint-Marti-
nusparochie, de parochie die de drie voormalige fusieparochies van de 
stad Utrecht omvat en waar we onderdeel van zijn. 
 
Wat doet het Catharinaberaad: 
In hoofdlijn hebben de taken betrekking op een drietal onderdelen: 

- De dagelijkse zorg in- en rondom de kathedraal als gebouw en in-
terieur en het stimuleren van de openstelling van de Kathedraal; 

- Het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk, van 
commissies en werkgroepen en het onderhouden van contacten 
met deze vrijwilligers. En daarmee het stimuleren van het missio-
naire karakter van ons geloof (o.a. Catechese, Diaconie en Caritas) 

- Zorgdragen voor en het stimuleren van een actuele en adequate 
communicatie aan en binnen de geloofsgemeenschap en ook 
daarbuiten; 

 
Voor de planning en bekostiging van deze taken stelt het Catharinaberaad: 

- Jaarlijks een begroting en een jaarplan/activiteitenplan op en legt 
dit ter goedkeuring voor het aan Parochiebestuur 

- Beheert deze begroting, de inkomsten van de actie Kerkbalans, 
collectes ed. 

- Legt jaarlijks verantwoording af aan het parochiebestuur door het 
opstellen van een jaarrekening en jaarverslag. 
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Wij zijn altijd opzoek naar leden voor het Catharinaberaad en vrijwilligers 
die met name belangstelling hebben voor de stimulering en ondersteu-
ning van het vrijwilligerswerk op het terrein van de Catechese, Diaconie 
en Caritas (dit laatste in relatie tot de Caritas op het niveau van de St. 
Martinusparochie). 
 
Leden Catharinaberaad: Lucas Buiting, Wim Hijman, Ben van der Maat, 
Vito Martielli. 
 
Meer informatie: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 
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Diaconie 
Team Welkom  
Zoals de naam al doet vermoeden bestaat “Team Welkom” uit een groep 
vrijwilligers die iedere zondag alle bezoekers van de kerk welkom heet. 
Normaliter brengt het team liturgisch, catechetisch en diaconaal aanbod 
actief onder de aandacht en nodigt het mensen uit om na de viering samen 
koffie te drinken in het Bonifaciushuis. Ook wordt er eens in de drie maan-
den een borrel georganiseerd voor nieuwkomers, om in een ongedwongen 
sfeer wat mensen te leren kennen. 
In Corona-tijd heeft het team de taak op zich genomen om de reserverin-
gen te checken en de bezoekers op de Corona regels te wijzen. Hopelijk 
breken er snel weer tijden aan waarin iedereen welkom is om te komen 
luisteren, bidden en zingen en waarin het Welkomstteam weer de oude rol 
kan oppakken. 
 
 
Coördinatie : Fraukje Bitter  
fraukjebitter@gmail.com   
telefoon : 06 224 617 44   
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Catechese 
Alphacursus: ontdek het christelijk geloof! 
Alpha is een serie bijeenkomsten waarin je samen met anderen het ge-
sprek 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. Een Alpha cursus geeft je de kans om 
de zin van het leven te onderzoeken.  
Hoe het werkt: 
 Welkom en ontmoet nieuwe mensen. 
 Elke Alpha-bijeenkomst kijk je een video van 25 minuten. De vi-
deo’s inspireren om meer vragen te stellen, niet om antwoorden te ge-
ven. Elke video behandelt een onderwerp van het christelijk geloof, zo-
als ‘Wie is Jezus?’ en ‘Bidden: waarom en hoe?’. 
 Het leukste moment van Alpha: na de video ga je in kleine 
groepen uit elkaar om in gesprek te gaan over het onderwerp van de 
avond. Deel je gedachten over geloof en het leven en hoor wat de rest 
denkt. Voel je vrij om te zeggen wat je wil! 
 De hele Alpha duurt 11 avonden en een weekend. 

Er start in begin februari 2022 weer een nieuwe cursus. Data en details 
worden begin januari bekend gemaakt. 
 
Neem contact op met Ruben en Paula of er nog een extra cursus start 
 
Aanvang      19.00 – 21.30 uur 
Locatie: Online of Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61, Utrecht 
 
Coördinatie: Paula Graas en Ruben Zelissen 
rk.alpha.utrecht@gmail.com telefoon: 06 463 511 84(R) of 06 21 608 905(P) 
 
Kijk voor meer informatie op: https://alpha-cursus.nl/  
Link naar de pagina op de website: https://www.katholiekutrecht.nl/alpha-cursus-
volgen/  
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Open Bijbelleesavonden (Lectio Devina). 
Na de eucharistieviering in de vredeskapel kunt u op woensdag vanuit de 
kerk meelopen naar een ruimte naast de sacristie. U kunt vanzelfsprekend 
ook meedoen zonder de viering vooraf te bezoeken. 
We lezen samen met plebaan Hans Boogers de evangelielezing van de zon-
dag erop. Ieder deelt zijn of haar ervaring waar de tekst hem of haar raakt 
en tot inzichten brengt. 
 
Tweewekelijks op donderdag open inloop.  
Aanvang 1 maart 2022 Kapittelzaal  19.45 – 21.15 uur 

 
 

Meer informatie https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/catharina/ of Bin-
nenstad Bericht Katholiek Utrecht 
 
Kathedraal schoonmaken, in combinatie met Open Kathedraal 
Eerste zaterdag van de maand open inloop.  9.00 – 12.00 uur 
Coördinator: Open Kathedraal: Mathieu en Ellen ellenvanardenne@gmail.com 

 

Bidden om roepingen, met en voor priesterstudenten Ariënsinstituut 
Elke dinsdag:      19.00 - 20.00 uur 
Voorafgegaan door Rozenkransgebed (18.30 uur) en gevolgd door Aanbid-
ding (tot 20.00 uur) 
Coördinator: rector Patrick Kuipers rector@ariensinstituut.nl 

 
Eerste Heilige Communie en Vormsel 
Als uw kinderen het verlangen koesteren om opgenomen te worden in de 
Rooms-Katholieke Kerk biedt de Sint Martinusparochie Katholiek Utrecht cate-
chese aan die voorbereidt op het ontvangen van het sacrament van de Eerste 
Heilige Communie en/of het Vormsel. Voor deelname kunt u zich opgeven per 
e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: centraal secretariaat, Adriaen 
van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht. 
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Koren en CV’s 
Cantemus Domino  

 
antemus Domino is een gemengd koor met 30 leden, is een enthousi-
aste groep mensen die al jarenlang met veel plezier samen muziek 

maakt met een veelzijdig repertoire. Wij zingen zowel Latijnse als Neder-
landse gezangen. Iedere dinsdagavond wordt gerepeteerd in de zaal naast 
de kerk onder leiding van dirigent en organist Paul van der Woude. De 
goede sfeer en gezelligheid binnen het koor wordt door de leden als bij-
zonder ervaren. Vanwege de restauratie van de St. Augustinuskerk zingt 
het koor momenteel in diverse andere katholieke kerken in Utrecht1. 
 
Schola Martini  

 
chola Martini bestaat uit een aantal zangers die elkaar via het Utrechts 
studenten Gregoriaans Koor hebben leren kennen. De schola zong ja-

renlang tweewekelijks in de kathedraal tijdens de zondagse mis van 9.00. 
Toen deze mis kwam te vervallen werd de schola gevraagd om maandelijks 
te zingen tijdens de hoogmis. We zingen de voorgeschreven gregoriaanse 
gezangen van de betreffende zondag. Wat betreft de vaste gezangen: soms 
mis 1, soms 11 of 17. Credo I of III. De schola werkt ook regelmatig mee 
aan de Muzikale Thema Vesper in de St. Aloysiuskerk. De schola staat on-
der leiding van Martie Severt. 
 

 
1 https://katholiekutrecht.nl/2019/05/28/wil-jij-ook-zingen-bij-cantemus-domino/ 

C
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Kathedrale Koorschool Utrecht  

e Kathedrale Koorschool is een reguliere basisschool waar muziek 
wordt beschouwd als kernvak. Naast rekenen, taal en de andere 

schoolvakken hebben de kinderen 3 keer per week muziekles of koorrepe-
titie. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan drama en expressie om 
op het podium goed voor de dag te kunnen komen. De Koorschool kent al-
leen een bovenbouw. Kinderen zijn er welkom vanaf groep 5. (En soms 
vanaf groep 4)  

De kinderen van groep 7 en 8 maken deel uit van het Kathedrale Koor 
(KKU). Dit is een gemengd koor waarin de sopraan- en altpartijen worden 
gezongen door geschoolde kinderstemmen. De tenor- en baspartij wordt 
gezongen door volwassenen. Het koor zingt elke maand en tijdens de 
feestdagen in de hoogmissen van de Catharinakathedraal in Utrecht. Het is 
voor kinderen een verrijkende ervaring om, naast kinderkoorrepertoire, 
vertrouwd te raken met geestelijke muziek van de klassieke meesters. Ook 
doen de kinderen mee aan het merendeel van de activiteiten die het KKU 
organiseert, waaronder een tweejaarlijkse internationale concertreis.  

Daarnaast geven de koorschoolkinderen regelmatig concerten en werken 
zij mee aan professionele muziektheaterproducties. Zo waren ze de afgelo-
pen jaren o.a. te zien in 'Hänsel und Gretel' van de Nationale Opera, de 
Kinder-Mattheus van Ton Koopman en de familievoorstelling 'Ik wil Ridder 
worden' tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht. De Koorschoolkin-
deren wonnen goud tijdens het muziekfestival 'Young Bohemia 2017' in 
Praag, openden in december 2018 de Caravaggio tentoonstelling in het 
Centraal Museum in bijzijn van Koning Willem Alexander en waren op TV 
te zien in de Top2000 quiz á gogo en namen deel aan het festival Youth 
Choirs in Movement in Bonn, waar ze musicalnummers zongen in geënsce-
neerde setting. De open dag is op zaterdag 2 april 2022 tussen 11 en 14 
uur. 

Meer informatie: Margriet van der Ploeg, directeur-bestuurder (tel. 030-
2340910) of via margriet@koorschoolutrecht.nl of www.koorschool-utrecht.nl. 

D 
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Kathedrale Koor Utrecht 
 

et Kathedrale Koor Utrecht is een uniek koor. Niet alleen is het met zijn 
ruim 150-jarige geschiedenis een van de oudste koren in Utrecht, het 

kent ook een bijzondere samenstelling. Het koor bestaat uit kinderen, jon-
geren en mannen. De kinderen komen uit de groepen 7 en 8 van de Kathe-
drale Koorschool Utrecht (zie hierna). De meeste jongeren – Senioren – heb-
ben een koorschoolverleden, hoewel het sinds kort ook mogelijk is om via 
audities lid te worden. De jongens groeien na enkele jaren door naar de He-
ren. De meisjessenioren stromen na enkele jaren door naar de Cappella Ca-
tharina. Hester Westra is per 2021 de dirigente van het koor. Vaste begelei-
der van het koor op het orgel of de piano is Wouter van Belle.  
 
Hoogmissen 
Het Kathedrale Koor zingt tijdens iedere Hoogmis in de Sint Catharinakathe-
draal. Dat gebeurt in wisselende samenstelling: groep 7/8, de senioren, de 
Cappella Catharina en de Heren. Incidenteel zingt tijdens een mis een cantor 
of een gastkoor. De data worden een jaar van tevoren vastgelegd en bekend 
gemaakt in de jaarkalender. In de planning wordt rekening gehouden met 
vakanties. Tijdens de Hoogmis is er voor groep 7 en 8 de KinderWoord-
Dienst. Dit houdt in, dat de kinderen gedurende de dienst van het Woord 
een eigen verhaal en verwerking van het verhaal aangeboden krijgen in de 
Vredeskapel. De KWD wordt verzorgd door vrijwilligers, die de verhalen en 
de verwerking voorbereiden.  
 
Kleding 
Het koor draagt in de Hoogmis koorkleding, in principe altijd het donker-
blauw. Bij bijzondere vieringen draagt het koor rood-witte kleding.  
 
Extra activiteiten: concerten, zeilen en reizen  
 Naast de Hoogmissen organiseert het koor extra activiteiten zoals con-

certen, die jaarlijks rond Kerst en Pasen gegeven worden. Aan het Kerst-
concert nemen ook de kinderen van groep 5 en 6 van de Koorschool deel. 

 In de tijd voor Pasen assisteert het kinderkoor vaak bij uitvoeringen van 
de Mattheus Passion door een ander koor. In dit kinderkoor zingen de 
kinderen van groep 7 en 8 en de Senioren mee.  

 De leden van het koor organiseren jaarlijks in augustus een zeilweekend 
om de Senioren welkom te heten die na de koorschool bij het KKU blijven 
zingen. 

H 



 

Pagina * 26  

 Het koor maakt ieder jaar een concertreis. In de even jaren gaan alleen 
de leden op reis (dat is het jaar dat de Koorschool ook een buitenlandse 
reis maakt), in de oneven jaren gaan ook groep 7 en 8 mee.  

 
Nieuwe aanmeldingen 
Ben je tussen de 12 en 18 jaar en kun je goed zingen? Kom dan auditie doen 
voor de senioren en Cappella Catharina. De repetities zijn op donderdag-
avond tussen 19.00 en 22.00 uur. Daarnaast zijn er regelmatig repetitieda-
gen, meestal in het weekend. Aanmelden kan per e-mail naar: voorzitter@ka-
thedralekoorutrecht.nl. 
 
Meer informatie: www.kathedralekoorutrecht.nl 
 
Hester Westra studeerde Koordirectie en rondde dit af in mei 2019 aan 
het Utrechts Conservatorium met een succesvol concert getiteld: ‘Dromen 
en visioenen’.  
Op zeven jarige leeftijd leerde ze van blad zingen bij de koorschool Noord-
Nederland en speelde ze piano. Bij de koren de Roden Girl Choristers en la-
ter het Roden Händel Chorus en Cantatrix ontwikkelde ze haar passie voor 
muziek die ze in 2014 omzette naar een studie klassieke zang. Na een jaar 
vooropleiding op het Utrechts Conservatorium is ze overgestapt naar de 
Bachelor Koordirectie bij Rob Vermeulen aan de HKU - Hoge School voor 
de Kunsten. Haar eerste koor was het OLVOO-koor in Hilversum, een Ka-
tholiek kerkkoor. Hier heeft ze drie jaar voor gestaan. 
In de afgelopen jaren heeft Hester kennis gemaakt met het zingen van 
oude muziek. Zo volgde ze diverse cursussen over het zingen van mensu-
rale notatie bij dr. Rebecca Stewart en bij Schola Nusmido in Halle (Duits-
land). Verder nam Hester als dirigent deel in de Kurt Thomas Cursus. Ze 
volgt op dit moment een Master Koordirectie in Utrecht en is muzikaal ac-
tief op diverse vlakken. Naast het dirigeren van haar kamerkoor Collegium 
Vocale Consonant en kerkkoren Voce Laetare en Voce musica zingt ze re-
gelmatig solo bij diverse gezelschappen. 
Tot slot doet Hester onderzoek naar mensurale notatie en educatie.  
 
Meer informatie: https://www.hesterwestra.nl/ 
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Wouter van Belle studeerde de hoofdvakken piano en orgel aan het 
voormalig Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht.  
Sinds 1985 is Wouter de hoofdorganist van deze St.-Catharinakerk en vaste 
begeleider van het Kathedrale Koor. Daarnaast is hij repetitor van het 
Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor in Den Haag. Ook bij 
vele andere koren in het land is hij een graag geziene begeleider op zowel 
piano als orgel. Wouter speelt ook orgelconcerten en zijn solospel is vast-
gelegd in vele radio-opnames en cd’s.  
Als componist van koor- en orgelmuziek ontvangt hij regelmatig kleine en 
grotere opdrachten. In april 2011 is zijn compositie ‘Kruiswegsonnetten’ 
voor kamerkoor en drie houtblazers in première gegaan. Een grote compo-
sitie-opdracht op tekst van Psalm 42 voor koor, solisten en klein orkest 
ging in première in juni 2012. In 2020 ontvangt Wouter van Belle de Wil-
lem-Vogelprijs 2020 voor zijn gehele oeuvre. 
Wouter geeft ook piano- orgelles in een privépraktijk Utrecht.  
Meer informatie: www.woutervanbelle.nl. 

Paul van der Woude studeerde de hoofdvakken koordirectie, orgel en 
piano. Zijn docenten waren respectievelijk Reinier Wakelkamp, Maurice  
Pirenne en Rinus Groot. Hij volgde deze studies aan het Nederlands Insti-
tuut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht en het Brabants Conservato-
rium te Tilburg.  
Na zijn opleiding, die hij afsloot met diploma's voor docerend musicus en 
uitvoerend musicus, startte hij een veelzijdige carrière als dirigent, orga-
nist, pianist en koorbegeleider. Daarnaast volgde hij diverse cursussen (o.a. 
de Haarlemse Zomeracademie, Bach interpretatie bij Piet Kee), behaalde 
prijzen bij concoursen en verdiepte zich in diverse uitvoeringspraktijken. 
(o.a. Frans klassieke orgelmuziek en voor frans-romantische orgelmuziek 
bij Bernard Bartelink) 
Paul van der Woude geeft regelmatig concerten door heel Nederland en 
verleent zijn medewerking aan diverse radio- en CD opnames. 
Hij is organist - titulair van de St. Augustinuskerk te Utrecht en speelt al-
daar op het historische Lindsen/Maarschalkerweerdorgel literatuur van Ba-
rok tot en met Twintigste eeuw. 
Als pianist houdt hij zich voornamelijk bezig als begeleider van diverse vo-
calisten en instrumentalisten. Daarnaast is hij piano- en orgeldocent2. 

 
2 http://members.ziggo.nl/patwoude/home.htm 



 

 

Geachte muziekliefhebber, 
 
Wij hebben u nu en misschien ook eerder mogen verwelkomen als bezoeker van 
onze concerten. Of u heeft een viering bijgewoond die wij opluisterden. 
 
Weet u dat wij u in ruil voor een kleine jaarlijkse bijdrage graag persoonlijk op de 
hoogte houden van onze muzikale activiteiten, u dan ook recht heeft op kortingen 
en u zich ‘Donateur van het Kathedrale Koor Utrecht’ mag noemen? 
 
Onze donateurs ontvangen voor hun bijdrage vanaf € 45,00 per seizoen: 
 in voorverkoop maximaal twee gereserveerde kaarten bestellen voor het be-

treffende concert; 
 twee gereserveerde plaatsen voor het Kerst- en Passieconcert indien gewenst; 
 gratis toegang voor twee personen voor het donateursconcert. 
Het seizoen loopt van september tot en met juni. 
 
U wordt donateur door het versturen van uw gegevens naar het correspondentie-
adres (zie hierna) en het overmaken van uw bijdrage op IBAN NL27INGB 000 
3400645 t.n.v. Vereniging Kathedrale Koor Utrecht te Utrecht, onder vermelding van 
donateur KKU-seizoen 2021-2022. Sinds 1 januari 2018 hebben we een ANBI-status. 
 
Graag begroeten wij u als ‘Donateur van het Kathedrale Koor Utrecht’ bij één van 
onze volgende concerten! 
 

Naam:  

  dhr. |  mevr. |  fam.  (aankruisen wat van toepassing is) 
Adres:  

Postcode  Plaats:  

Telefoon:  

E-mail:  

 Als u uw e-mailadres opgeeft kunnen wij u op de hoogte houden van (wijzi-
gingen in) het programma. 

 
Correspondentieadres: 
Secretaris Kathedrale Koor Utrecht 
p/a Plompetorengracht 5, 3512 CA  Utrecht 
E-mail: donateurs@kathedralekoorutrecht.nl  
Website: www.kathedralekoorutrecht.nl  
 


