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Orgelconcert en Cd-presentatie, vrijdag 29 april – 20.15 uur, St. Gertrudiskathedraal 
Op vrijdag 29 april vindt in de Oud-katholieke kathedraal Ste. Gertrudis de presentatie plaats van de 3-CD-productie 
Camille Saint-Saëns - orgelwerken, 'gewoon' en 'buitengewoon'. Het is de tiende en laatste omvangrijke CD-
productie van Piet van der Steen, die hiermee na 55 dienstjaren afscheid neemt als organist in de bovengenoemde 
kathedraal. De avond begint met een kort orgelconcert door Piet van der Steen met werken van Reger, Saint-Saëns 
en Manneke. Hierna volgt de uitreiking van het 'eerste exemplaar' van de CD-box, die op deze avond voor een 
eenmalig gereduceerde prijs te koop is. De toegang is vrij. Vooraf aanmelden is niet nodig. Adres: Willemsplantsoen 
2, Utrecht (tegenover CS). 
 
Taizéviering, zaterdag 30 april – 19.00 uur, Pauluskerk 
Zaterdagavond 30 april kunt u in de sfeer van Taizévieringen meevieren in de Pauluskerk. De viering start om 19.00 
uur (vanaf 18.30 wordt er ingezongen) en is op livestream mee te maken: www.twitch.tv/Pauluskerkonline. Willem 
de Zwijgerplantsoen 19 (Tuindorp). 
 
Avondwake Jom haSjoa, zondag 1 mei – 19.00 uur, Het Broodhuis (Utrecht) 
Het Utrechts Beraad Kerk en Israël (UBKI) nodigt u allen van harte uit tot het bijwonen van de Avondwake Jom 
haSjoa op zondag 1 mei om 19.00 uur. De overdenking n.a.v. Psalm 4 wordt gedaan door Mw. Tirtzah Middleton. 
Spreker is Dhr. Eric Ottenheijm. Muziek: Dhr. Karel Asberg. We zijn dankbaar om elkaar na 3 jaar weer te kunnen 
ontmoeten in het Broodhuis. Adres: Springweg 162, 3511 VZ Utrecht. 
 
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. 4 mei lezen wij uit het Oude Testament, Genesis, hoofdstuk 28: Jacob 
in Bethel. Openingslied GvL 532 U zij de glorie. Slotlied GvL 441 Het lied van de eerste der mensen. Let op: de 
bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 6 mei – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen 
Vrijdag 6 mei avondgebed van Sant'Egidio Utrecht, in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek 
Waterstraat/Oudegracht, om 20.00 uur. Welkom! 
 
Activiteiten in de Dominicuskerk 

• 4 mei herdenking, 19.30 uur op kerkplein bij Stadsklooster Antonius. Met een interreligieus programma worden 
de mensen herdacht die tijdens de 2e wereldoorlog zijn overleden. Na de 2 minuten stilte is er gelegenheid om 
bloemen te leggen bij het monument bij het nabijgelegen Jaffaterrein. 

• Lezing: Maria, icoon, moeder, zuster, vrijdag 6 mei, 20.00 uur. De protestantse theoloog Arnold Huijgen houdt 
een korte lezing over aspecten van Maria die voor hem oplichtten tijdens het schrijven van Maria: icoon van 
genade. Dit boek is uitgeroepen tot beste theologische boek van het jaar. De katholieke theoloog Erik Borgman 
gaat daarna in op de overeenkomsten en verschillen tussen Huijgens benadering en de katholieke visie op Maria 
en vertelt wat deze voor hem betekenen, als theoloog en gelovige. Vocaal kwartet Oculus zingt Marialiederen. 

• Voorjaarsconcert – Duo continuo, zondag 8 mei, 16.00-17.15 uur. Het Duo Continuo speelt al sinds 2013 als 
duo-formatie samen en bestaat uit Maike Reisener (solo-celliste in Phion) en Aristotelis Potamianos (solo-
bassist in Phion). Maike en Aristotelis hebben een zeer uiteenlopend repertoire en spelen tijdens het concert 
bewerkingen van Mozart, Barrière en Gounod maar ook hedendaagse muziek en eigen arrangementen. Kosten: 
volwassenen €12,50/ U-pas en kinderen €5, – 
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Diakenwijding Antoon van Gaans en Richard Meijer, zaterdag 7 mei – 10.30 uur, St. Catharinakathedraal 
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 7 mei Antoon van Gaans en Richard Meijer 
tot permanent diaken wijden. De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal (Lange 
Nieuwstraat 36). Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren. Antoon van Gaans werd met ingang 
van 5 januari 2022 voor een periode van vier jaar benoemd als kandidaat-diaken met een speciale opdracht in de 
samenwerkende parochies Onze Lieve Vrouw van Amersfoort te Amersfoort en HH. Martha en Maria te Baarn. 
Richard Meijer werd met ingang van 5 januari 2022 voor een periode van vier jaar benoemd als kandidaat-diaken 
met een speciale opdracht in de Emmanuelparochie te Ommen. 
 
Mededeling voor de vieringen op Roepingenzondag 8 mei 
Op 8 mei a.s. vieren we Roepingenzondag en bidden we wereldwijd om roepingen tot het priesterschap, het 
diaconaat en het pastoraat in de Kerk. Het Aartsbisdom Utrecht vraagt u zich aan te sluiten bij de Diocesane 
Gebedskring om Roepingen. Deze kring is een groep van mensen die toezeggen te willen bidden om roepingen, 
zodat de Kerk van Utrecht ook in de toekomst kan rekenen op priesters, diakens en religieuzen die de gelovigen 
willen voorgaan in Woord en Sacrament. Als u zich opgeeft, ontvangt u vier keer per jaar een Nieuwsbrief en wordt 
op de hoogte gehouden van alle ontwikkelen met betrekking tot het roepingenpastoraat en de verschillende 
opleidingen in ons bisdom. Achter in de kerk vindt u folders met meer informatie. Ook vindt u daar een intekenlijst 
om u direct op te geven. Van harte aanbevolen! 
 
Muzikale Thema Vesper, zondag 8 mei – 16.00 uur, Aloysiuskerk 
In de Muzikale Thema Vesper op zondag 8 mei a.s. zal er een bijzonder concert klinken. Te gast is de in Rusland 
geboren, maar al lang in Nederland levende celliste Maya Fridman. Ze studeerde aan het Sweelinck-Conservatorium 
in Amsterdam en is 2016 cum laude afgestudeerd. In haar programma zullen naast delen uit de cellosonates van 
J.S. Bach ook veel vrouwelijke componisten te horen zijn zoals composities van de Griekse Calliope Tsoupaki (die in 
Nederland tussen 2018 en 2021 Componist des Vaderlands was), de oorspronkelijk Amerikaanse Heather Pinkham 
en de in Zuid-Afrika geboren Wilma Pistorius. In deze tijden van globale spanningen ademt dit programma een stuk 
wereldvrede. Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten die van harte wordt aanbevolen. 
 
Stil bij bestaan, maandag 9 mei – 10.30 uur, Bij Bosshardt Kanaleneiland 
Doe mee in het maandelijks gesprek waarin we samen nadenken over de dingen die in ons leven belangrijk zijn. 
Ieder die zin en behoefte heeft aan zo’n moment van samenzijn en praten is van harte welkom. We starten het 
gesprek vanuit het lezen van een stukje uit de bijbel. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 9 mei. Het 
gesprek houden we van 10.30 -12.00 uur, Marco Pololaan 115-117. Bij Bosshardt Kanaleneiland, PKN pioniersplek 
‘De Haven’ en de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren organiseren deze gesprekskring. Meld je even 
aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl of 06-11406036. 
 
Europadag Symposium en Vespers, maandag 9 mei – 20.15 uur, Nicolaïkerk 
Het Comité Europadag Utrecht organiseert op maandag 9 mei 2022 het jaarlijkse Europadag Symposium: Oorlog in 
Europa – Wat kunnen wij doen? Tijdens dit symposium wordt ingegaan op de dieper liggende oorzaken van het 
Oekraïens-Russisch conflict en hoe wij als Europese burgers kunnen bijdragen aan vrede en herstel. Dit initiatief 
wordt ondersteund door het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie (UPLR) en andere religieuze en 
seculiere organisaties. Na de twee hoofdlezingen volgt een paneldiscussie met de sprekers. Het symposium wordt 
muzikaal omlijst door het Utrechts Byzantijns Koor. o.l.v. de Oekraïense dirigente Iryna Yestakhiivna Gorvanko. 
Voorafgaand aan het symposium is in de Sint Catharinakathedraal een oecumenische vesper van 19.00-19.45 uur, 
waarin de pastores van de Drie Utrechtse Kathedralen, de Rooms-Katholieke Sint Catharina-kathedraal, de Oud-
Katholieke Sint Gertrudiskathedraal en de Protestantse Domkerk zullen voorgaan. Het Symposium is alleen op 
locatie te bezoeken; er is geen livestream. Entree: deelname is kosteloos. Nadere informatie: Frans de Wolff, tel. 
030-2942686, e-mail: info@europadagutrecht.nl, website: www.europadagutrecht.nl. Aanmelden: 
aanmelden@europadagutrecht.nl. 
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Word vrijwillige coördinator bij Taal Doet Meer! 
Taal Doet Meer wil eraan bijdragen dat Utrechters elkaar begrijpen en verstaan. Ze zorgen er met een netwerk van 
vrijwilligers en partners voor dat taal geen belemmering vormt om mee te doen in de Utrechtse samenleving. Dit 
doen ze door middel van projecten voor kinderen, ouders en volwassenen. Deze projecten worden begeleid door 
coördinatoren. Heb u een paar uur tijd over in de week? Word dan coördinator bij Taal Doet Meer! Als coördinator 
ben u verantwoordelijk voor een groepje taalcoaches of -mentoren. U koppelt deelnemers aan vrijwilligers en bent 
voor hen het eerste aanspreekpunt als er vragen zijn tijdens hun traject. Met een paar uur per week kun u het 
verschil maken! Interesse? Mail naar jeugd@taaldoetmeer.nl. 
 
Vacature bestuurslid Stichting Kerken Kijken Utrecht 
Om de openstelling van twaalf binnenstadskerken in Utrecht mogelijk te houden is Stichting Kerken Kijken Utrecht 
(KKU) op korte termijn op zoek naar bestuursleden. Voldoe je aan een van de volgende profielen of een combinatie 
daarvan, dan nodigen we je uit om te solliciteren: 
- Interesse in/kennis van cultureel en/of religieus erfgoed, in het bijzonder in Utrecht; 
- kennis van relatiebeheer en sponsoring; 
- kennis van vrijwilligerswerk en ervaring met het werken met vrijwilligers; 
- een werkhouding waar ‘doen’ de hoofdmoot is; 
- gemiddelde beschikbaarheid van 2-4 uur per week. 
Het bestuur vergadert gemiddeld 10x per jaar. Interesse? Stuur voor 1 mei 2022 je CV met motivatie via mail ter 
attentie van voorzitter Bert-Jan Brussaard naar secretaris@kerkenkijken.nl of neem voor meer informatie contact 
op met Bert-Jan via 06-22309966. Bekijk de hele vacature op onze website. 
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