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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. Deelname is kosteloos.
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 20 mei – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen
Vrijdag 20 mei avondgebed van Sant’Egidio Utrecht, in de kapel van de zusters Augustinessen, hoek
Waterstraat/Oudegracht, om 20.00 uur. Welkom!
Jubileum Inloophuis Het Knooppunt, zaterdag 21 mei – 11.00 uur, Lunetten
Dit inloophuis was een initiatief van drie kerken: de R.-K. parochie Johannes de Doper – Bernardus, de Hervormde
Gemeente en de Gereformeerde Kerk. Inmiddels wordt ook door andere organisaties ondersteund zoals
makelorganisatie DOCK, de Gemeente Utrecht en diverse fondsen. Het Knooppunt heeft onderdak in buurtcentrum
De Musketon en biedt hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen tijdelijk of blijvend niet goed mee kunnen
komen in de samenleving. Na uitstel door corona-beperkingen gaat Inloophuis Het Knooppunt op zaterdag 21 mei
zijn jubileum vieren. Feitelijk bestaat Knooppunt Lunetten nu 31 jaar! Iedereen is van harte welkom op het feest
van 11.00 – 15.00 uur. Op het feest wordt ook afscheid genomen van Hans Harmsen die de afgelopen 6 jaar op
vrijwillige basis de coördinator is geweest. Hondsrug 19, ingang Knooppunt ligt aan Salland.
Pro Deolezing: heilige Monica, zaterdag 21 mei – 13.30 uur, Antoniuskapel
Op zaterdag 21 mei staat in de serie Pro Deo de moeder van Augustinus centraal, de heilige Monica. Heel veel
weten we niet van haar, want zelf schreef ze niets op, maar door Augustinus weten we wel dat ze een belangrijke
rol heeft gespeeld in zijn leven. Zuster Monica Raassen, kanunnikes van het heilig Graf en pastoraal werkster, vertelt
over deze heilige. De interactieve presentatie wordt met gezangen begeleid door de Utrechtse Vrouwenschola o.l.v.
dirigent Arnoud Heerings.
Lustrumconcert van Kamerkoor Amor vincit, zondag 22 mei – 14.15 uur, Dominicuskerk
Amor vincit bestaat 20 jaar en heeft al die jaren haar thuisbasis in de Dominicuskerk. Om dit te vieren worden
werken uitgevoerd van componisten waarnaar straten rondom de kerk zijn vernoemd. Het programma bestaat uit
religieuze en wereldlijke liederen van onder andere Palestrina, Beethoven, Bruckner, Diepenbrock, Mozart,
Rachmaninov en Schumann. Het concert wordt verder opgeluisterd door vier strijkers en organist Ere Lievonen.
Toegang volw. € 12,50/ kinderen tot 12 jaar € 5,- (inclusief programmaboekje en consumptie).
Bestellen: www.amorvincit.nl
Jonge Hemelbestormers online gesprek met Willem van Sermondt
In Jonge Hemelbestormers gaat Erik Borgman in gesprek met een jonge theoloog over zijn of haar inspiratie en
roeping, verlangen en ambitie. Erik Borgman praat met Willem van Sermondt. Willem werkt als projectadviseur bij
Kansfonds en is betrokken bij het programma Thuisgeven waarbij Kansfonds initiatieven ondersteunt voor de vele
mensen die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Dit gesprek is inmiddels online te zien. De
muzikale omlijsting wordt verzorgd door Yazan Alhayek op gitaar. Hij is uit Syrië gevlucht en heeft in Nederland een
nieuw thuis gevonden.
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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. 25 mei lezen wij uit het Oude Testament, Genesis, hoofdstuk 31.
Openingslied GvL 411 Christus die verrezen is. Slotlied GvL 532 U zij de glorie. Let op: de bijeenkomst start om 10.00
uur. U bent van harte welkom!
Lezing: Natuur, landschap & kunst, woensdag 25 mei – 14.00 uur, Dominicuskerk
Woensdag 25 mei is er om 14.00 een Utrecht Lezing getiteld ‘Natuur, landschap & kunst’. Aan de hand van veel
afbeeldingen neemt kunsthistoricus Barry Heinrichs ons mee op een reis door de verbeelde natuur: van ‘groen op
de achtergrond’ naar zelfstandige landschappen, van in het atelier bedachte taferelen tot buiten geschilderde
natuur en van het landschap als Land Art. Kosten: € 7,50/ U-pas € 5, – (incl. consumptie). Meer informatie en
aanmelden: info@huisvandominicus.nl
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei,
Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. We vieren dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de belofte
hebben gekregen dat hij weer terug zal komen (Handelingen 1:11). Tot die tijd zullen we er samen het beste van
moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de Martinusparochie een
Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid. Daarvan zijn er inmiddels acht. De eerste zes staan in de
Bijbel in Mattheüs 25: 35-36. In 1207 heeft Paus Innocentius een zevende werk toegevoegd en in 2016 heeft Paus
Franciscus een achtste Werk van Barmhartigheid ingesteld. Anders dan anders wandelen we dit jaar via het
Griftpark en de singel naar de binnenstad. We gaan op zoek naar herkenbare plaatsen waar in de geschiedenis van
onze 900 jaar oude stad werken van barmhartigheid gedaan werden en nog worden. Ondertussen kan iedere
meeloper uitvoering geven aan het achtste werk. En - misschien een paar jaar te vroeg, want kennelijk wordt er
iedere 800 jaar een werk toegevoegd- je wordt uitgedaagd een negende werk van barmhartigheid met elkaar te
bedenken. Met foto’s die iedereen onderweg kan maken komen we in de aansluitende viering hierop terug.
Programma:
07.15 uur: verzamelen bij de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 Utrecht, Tuindorp
07.30 uur: uitleg en start wandeling
ca 09.30 uur: ontbijt in de Pauluskerk voor de wandelaars, foto’s bundelen en selecteren
10.30 uur: viering
Aanmelden voor de wandeling graag via de website https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ selecteer “Paulus”.
Voor een appeltje, een pakje drinken en ontbijt na de wandeling wordt gezorgd. Zorg zelf voor goede kleding en
schoenen en voor veel goede zin!
Benefiet concert voor Oekraïne, vrijdag 27 mei – 20.00 uur, Stadsklooster Utrecht
In het Stadsklooster Utrecht wordt vrijdag 27 mei a.s. een benefiet concert gegeven voor Oekraïne. De opbrengst
komt geheel ten goede aan de opvang van vluchtelingen in het westen van Oekraïne. Onder het motto “1000-bedsfor-Chernivtsi” is de actie opgezet door de Utrechter Tjerk Geersing. De topmusici, die spelen bij verschillende
orkesten in Nederland, brengen onder meer Schubert en Beethoven ten gehore. Ingang vanaf 19.00 uur. Het
concert start om 20.00 uur. Na afloop van het concert is, onder het genot van een drankje, gelegenheid na te praten
met de musici en andere bezoekers. Kaartjes via https://stadskloosterutrecht.nl/event/27-05-2022-1000-beds-forchernivtsi
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Taizéviering, zaterdag 28 mei – 19.00 uur, Pauluskerk
Elke vierde zaterdagavond van de maand wordt er een Taizéviering gehouden in de Pauluskerk. Het Taizégebed
vindt zijn wortels in de oecumenische broedergemeenschap in het gelijknamige plaatsje in Bourgondië aan de
oostkant van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begon als een beweging van vrede en verzoening
tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren. Dat is nog steeds zo. Daarnaast heeft de uitstraling van Taizé
wereldwijd tal van plaatselijke initiatieven teweeg gebracht. Zo is de Pauluskerk een van de plekken in de stad waar
je in de stijl en de spiritualiteit van Taizé samen kunt bidden, samen liederen van vrede kunt zingen en samen stil
kunt zijn. Stilte die de ruimte geeft om God te verkennen en open te staan voor wat Die je zeggen wil. Inloop 18.30
uur, start om 19.00 uur. De viering duurt zo’n 40 minuten en is op livestream te volgen via:
www.twitch.tv/Pauluskerkonline. Willem de Zwijgerplantsoen 19 (Tuindorp).
Lezing: Waar de stilte van spreekt, dinsdag 31 mei – 20.00 uur, Nicolaïkerk
De commissie Vorming en Toerusting van de Nicolaikerk organiseert in het kader van het jaarthema ‘Stilstaan’ een
lezing over Stilte. Tegen het ‘lawaai’ van al te leerstellige religies stelt een populaire tendens in onze hedendaagse
spiritualiteit stilte en stiltebeleving centraal. Bewust volgehouden stilzwijgen lijkt onnoemelijk veel meer te ‘zeggen’
dan de gekende massa aan zogezegd diepzinnige woorden. Alsof vooral alleen de stilte er het best in slaagt
tegemoet te komen aan de religieuze verzuchting van de moderne mens. In zijn lezing gaat Marc De Kesel,
empathisch zowel als kritisch, in op die ideeën en plaatst die binnen een ruimere historische context. De Kesel is
als hoogleraar in de Wijsbegeerte verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Adres: Nicolaïkerk,
Nicolaaskerkhof 8, 3512 XC Utrecht. Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19:45 uur. Meer informatie:
https://www.nicolaikerk.nl/over-ons-vorming-en-toerusting.
Oecumenische stadsdagvesper, woensdag 1 juni – 19.00 uur, Domkerk
Op 2 juni 2022 viert Utrecht de 900e verjaardag van de stad. Aan de vooravond van dit feest komen de Utrechtse
kerken samen voor een bijzondere vesper in de Domkerk. Deze vesper is een initiatief van de Utrechtse Stedelijke
Raad van Kerken (USRK) en de Domkerk. In de vesper willen de kerken met de inwoners van Utrecht het 900-jarig
jubileum vieren en voor de stad bidden. We nodigen je van harte uit om dit bijzondere moment met ons mee te
vieren! Na afloop ontmoeting met koffie en thee. Aanmelden via e-mail: henkkorff@gmail.com.
Viering vormsel op Pinksterzaterdag 4 juni – 16.00 uur, Catharinakathedraal
In een speciale vormselviering op Pinksterzaterdagmiddag 4 juni om 16.00 uur zullen 31 jonge parochianen het
vormsel ontvangen. Het sacrament zal hen gegeven worden door Mgr. Woorts. Het Paulus Jongeren Koor voorziet
in de muzikale ondersteuning. Sinds januari zijn deze jongeren uit verschillende geloofsgemeenschappen van de
Martinusparochie bezig met de voorbereiding op deze bijzondere dag. Iedere parochiaan die mee wil vieren is van
harte welkom.
Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere
edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De
voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan. Vicaris Ronald Cornelissen van
Deventer, hoofdaalmoezenier van de bedevaart, kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het bisdom weer naar Lourdes
te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. Eigenlijk
stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. We hopen en bidden dat velen volgend
jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote bisdombedevaarten hoe
waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te krijgen van Christus, van Maria
en van elkaar.” De komende maanden wordt onder andere via de website van het Aartsbisdom Utrecht meer
bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes.
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