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Parochiaan Ton van Schaik deelt in de lintjesregen
Tot grote verrassing van Johannes-Bernardus-parochiaan Ton van Schaik had het de koning behaagd hem op 26
april lid te maken van de orde van Oranje-Nassau. Ton kreeg op het gemeentehuis door de burgemeester de
onderscheiding opgespeld. Naast vrijwilligerswerk op veel gebied is Ton van Schaik in de geloofsgemeenschap
Johannes-Bernardus zeer betrokken en actief, o.a. in locatieraad en gemeenschapsberaad. Van harte gefeliciteerd!!
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!
Lezing: Maria, icoon, moeder, zuster, vrijdag 6 mei – 20.00 uur, Dominicuskerk
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. Graag aanmelden via info@huisvandominicus.nl
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.
Tjerk Ridder speelt: Bonne Route! In het licht van Europa, zaterdag 7 en zondag 8 mei, Bibliotheek Neude
Wat betekent solidariteit in het dagelijks leven anno nu in Nederland en in Europa? Die vraag stelt theatermaker,
reiziger en singer-songwriter Tjerk Ridder zichzelf tijdens zijn Europese reisprojecten. Zo liftte hij met een caravan
- zonder auto – naar Istanbul (Trekhaak gezocht!), ging hij te paard door Europa met het thema vrijheid en liep hij
drie maanden te voet samen met zijn ezel Lodewijk van Parijs naar Groningen, van Eiffeltoren naar Martinitoren,
waarbij hij aan den lijve ondervond hoe het is om afhankelijk te zijn van anderen. In de voorstellingen staat het
menselijke perspectief centraal. Met speciale gasten, waaronder cabaretier Vincent Bijlo, Europarlementariër
Agnes Jongerius en voormalig officier en veteraan Niels Roelen, klimt Tjerk in deze thematiek en put daarbij uit zijn
diverse Europese projecten, filmmateriaal en wisselt dat af met songs in een interactieve, humorvolle voorstelling.
Meer informatie over het bestellen van de tickets vindt u op onze website of neem contact met Tara Derksen via
info@tjerkridder.com voor eventuele twee vrijkaarten en een korting voor overige kaarten. Zie ook tjerkridder.com
of bekijk de voorstellingstrailer.
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!
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Voorjaarsconcert – Duo continuo, zondag 8 mei – 16.00 uur, Dominicuskerk
Zondag 8 mei is het derde concert in de serie voorjaarsconcerten. Maike Reisener (cello) en Aristotelis Potamianos
(contrabas) spelen bewerkingen van duetten voor twee celli (Mozart, Barrière) en twee bassen (Gounod), maar ook
hedendaagse muziek en eigen arrangementen. Kosten: volwassenen €12,50/ U-pas en kinderen €5, – Gratis
toegang voor alle moeders!
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 OudKatholieke 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.
Restauratiefilm St. Augustinuskerk deel I
Bekijk hier de Restauratiefilm St. Augustinuskerk deel I van filmmaker Irene Becx. Afgelopen maanden heeft Irene
de restauratie van de St. Augustinuskerk van dichtbij gevolgd met haar camera. Om zo een inkijkje te geven in het
herstel van de St. Augustinuskerk. Er zullen nog 2 delen volgen later dit jaar tot aan de heropening. Voor nu veel
kijkplezier via youtube: https://youtu.be/jVIXtIAKlW0 of bezoek voor meer informatie onze facebookpagina:
@SintAugustinuskerkUtrecht.
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. 11 mei lezen wij uit het Oude Testament, Genesis, hoofdstuk 29:
Jacob bij Laban. 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!
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Johannes-Bernarduskerk viert 30+1 jarig bestaan, zaterdag 14 mei vanaf 13.30 uur
Een toekomst vol herinneringen ……. Is het motto waarmee de Johannes-Bernarduskerk in Utrecht Zuid-Oost haar
‘dertigjarig’ bestaan gaat vieren. Alle seinen staan op groen en dus kan op zaterdag 14 mei a.s. eindelijk het
jubileumfeest (30+1) gaan gevierd worden. Iedereen die zich betrokken voelt is van harte uit voor een feestelijke
middag vol muziek, spel en ontmoeting. Breng uw meest dierbare herinnering mee voor op de tijdbalk, maak de
slagzin af, geniet van een zoet en hartig thee- en wijnbuffet, praat bij, lach mee en sla uw slag! Het feest begint om
13.30 uur en wordt om 17.00 uur afgesloten met een feestelijke viering.
Europadialoog: Oekraïne - je steentje bijdragen, donderdag 19 mei – 19.30 uur, De Kargadoor
Het Comité Europadag Utrecht biedt, in samenwerking met Vredesorganisatie PAX, het Utrechts Platform voor
Levensbeschouwing en Religie (UPLR) en Utrecht de dialoog 'Oekraïne - je steentje bijdragen'. Hier deel je jouw
persoonlijke verhalen met mensen die je niet vanzelf tegenkomt en ontdek je andere vaak verrassende
invalshoeken. Je onderzoekt aan de hand van persoonlijke ervaringen wat je steentje bijdragen voor jou en anderen
betekent, wat je wil veranderen en kunt doen. De dialoog is in de Nederlandse en in de Engelse taal. Informatie en
aanmelding voor de dialoog in het Nederlands: https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/oekraine-jesteentje-bijdragen/.
Information
and
registration
for
the
Dialogue
in
English:
https://www.utrechtindialoog.nl/en/meetings/ukraine-doing-your-part/. Adres: De Kargadoor, Oudegracht 36
Utrecht.
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