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Utrecht 900 in kerkelijk verband
Sinds het begin van dit jaar organiseert de USRK (Utrechtse kerken) een aantal evenementen om het 9e eeuwfeest
van Utrecht te vieren. Het eerste was het ontsteken van De Lantaarn in de Gebedsweek van de Eenheid, op 15
januari 2022 in onze Rafaëlkerk. Deze reizende Lantaarn symboliseert: “Christus Licht schijnt over Utrecht”.
Sindsdien hebben een aantal vieringen en activiteiten plaats gevonden, maar er zijn nog meer. Voor het overzicht
van alle activiteiten raadpleeg onze website.
Aartsbisdom publiceert diocesaan synodeverslag
Het Aartsbisdom Utrecht publiceert op vrijdag 3 juni het diocesane verslag van de raadpleging voor de
Bisschoppensynode. Daarin staat wat er in het Aartsbisdom Utrecht is gebeurd, met wie er is gesproken en wat
daarvan de uitkomsten zijn in de context van de synode 2021-2023 ‘Voor een Synodale Kerk: communio,
participatio, missio’. Paus Franciscus hoopt dat met deze synode, die in verschillende fases plaatsvindt, de Heilige
Geest zal spreken in de Kerk. De Nederlandse bisschoppen hebben er daarom voor gekoz en om voor het Hoogfeest
van Pinksteren de verslagen met alle betrokkenen in het bisdom te delen. U kunt het diocesane verslag van de
raadpleging voor de Bisschoppensynode en de aanbiedingsbrief van kardinaal Eijk op onze website lezen.
Sacramentsdag, 16 en 19 juni
Twee datums voor hetzelfde feest? Soms komt dat voor. Sacramentsdag wordt in de Wereldkerk gevierd op de
tweede donderdag na Pinksteren. Omdat dit in Nederland geen vrije dag is, is het feest verschoven naar de zondag
erna. Op Sacramentsdag viert de Kerk dat Christus daadwerkelijk in de gezegende hostie aanwezig is. Op veel
plaatsen zijn dit weekeinde ook de sacramentsprocessies.
Avondgebed Sant’Egidio, vrijdag 17 juni – 20.00 uur, kapel van de zusters Augustinessen
Het Avondgebed van Sant' Egidio zal vrijdag 17 juni weer in de kapel van de zusters Augustinessen plaatsvinden,
hoek Waterstraat/Oudegracht. Aanvang 20.00 uur.
Redactielid (vrijwilliger) gezocht voor Martinus+
‘Martinus+, magazine van katholiek Utrecht’ verschijnt tien keer per jaar in een oplage van 3650 exemplaren. Het
is het informatie- en inspiratieblad van de rooms-katholieke geloofsgemeenschappen van de Sint
Martinusparochie. De redactie streeft ernaar om een professioneel ogend blad te maken dat inf ormatief is en goed
gelezen wordt.
Graag willen we onze redactie uitbreiden en versterken. Het gaat om vrijwilligerswerk.
Wat we belangrijk vinden is:
- Dat je enige ervaring hebt met schrijven en journalistiek (hoeft niet heel veel te zijn, eventueel bege leiden we je);
- Dat je iets hebt met het geloof en met de (Utrechtse) rooms-katholieke gemeenschap;
- Dat je kunt werken met deadlines;
- Dat je positief en communicatief ingesteld bent en
- Bereid bent om deel te nemen aan de redactievergaderingen (eventueel via zoom).
Wat wij bieden:
- De mogelijkheid om mee te werken aan een goed gelezen en informatief blad en de mogelijkheid om journalistieke
ervaring op te doen;
- De kans om deel uit te maken van een leuk en gezellig redactieteam en
- De ruimte om over interessante onderwerpen rondom geloof, leven en zingeving te schrijven en mee te denken.
Past dit alles bij jou en lijkt het je wat? Neem dan contact op met Gérard Martens via
g.martens@katholiekutrecht.nl of 06 - 47198072 of met Adeline Riesselmann (hoofdredacteur) via
redactie@katholiekutrecht.nl of 06 - 42354087. We nodigen je graag uit voor een oriënterend gesprek.
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Pro Deo lezing: De liefde in onze harten uitgestort, zaterdag 18 juni – 13.30 uur, Antoniuskapel
Op zaterdag 18 juni vindt in de kapel van de Aloysiuskerk wederom een Pro Deo bijeenkomst plaats. Pro Deo is de
naam van een maandelijkse serie bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de Augustinuskerk en nu tijdelijk gehouden
elke derde zaterdag van de maand in de Antoniuskapel van de Aloysiuskerk. Het thema is: De liefde in onze harten
uitgestort. Pater Schrama laat Augustinus aan het woord over de heilige Geest en zal spreken over Augustinus’
beleving van de heilige Geest. Passende muziek bij dit thema wordt gezocht en uitgevoerd door Arnoud Heerings
en Caspar Becx. Zij dragen er ook zorg voor dat het publiek mee kan zingen. Deze aflevering van Pro Deo is
onderdeel van een tweeluik: in verband met de zomervakantie zal deel 2 plaatsvinden op zaterdag 17 september.
Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 2.
Priesterwijding Erik Rozeman, zaterdag 18 juni – 10.30 uur, Sint Catharinakathedraal
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op 18 juni Erik Rozeman tot priester wijden. De
plechtigheid vindt plaats in de Sint Catharinakathedraal te Utrecht (Lange Nieuwstraat 36). Erik Rozeman werd op
10 april 1985 geboren in Hengelo (O). Hij volgde zijn priesteropleiding aan het Ariënsinstituut in Utrecht. Voordat
hij met de priesteropleiding begon, heeft hij de studie rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden afgerond. Na
zijn afstuderen werkte hij als jurist. Rozeman werd op 13 november 2021 transeunt diaken gewijd; de laatste stap
op weg naar het priesterschap. Per 1 september 2021 heeft kardinaal Eijk hem benoemd als kandidaat -priester en
lid van het pastoraal team in de parochie Z. Titus Brandsma (Wageningen, Ede, Renkum e.o.).
Afscheid Gerard Beemster, zondag 19 juni – 10.30 uur, Sint Catharinakathedraal
Eind 2020 heeft Gerard Beemster als dirigent van het Kathedrale Koor Utrecht afscheid genomen vanwege zijn
pensionering. Hij heeft ruim 30 jaar de muzikale invulling van de liturgie verzorgd in de St. Catharinakathedraal. In
november 2020 is dit in zeer beperkte kring gevierd waarbij locoburgemeester Anke Klein hem een koninklijke
onderscheiding als Ridder in de orde van Oranje-Nassau heeft overhandigd. Op 19 juni as. is er alsnog een afscheid
van Gerard van de parochie. Tijdens de hoogmis van 10.30 in de St. Catharinakathedraal zal Gerard een groep van
leden en oud-leden van het KKU dirigeren Na afloop van de mis is er gelegenheid om hem gedag te zeggen bij de
koffie in het Bonifatiushuis.
Jonge Hemelbestormers online gesprek met Bram Kalkman
Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en
ambities. Dit programma is nu online met dit keer een gesprek met Bram Kalkman. Bram is één van de auteurs van
het boek Onzeker Weten wat onlangs is verschenen. In dit boek wordt een radicale theologie naar voren gebracht
die af wil van zekerheden en juist het onzekere van het leven en geloof wil belichten. Het resultaat is een nieuwe
vorm van theologisch weten, het onzeker weten. Een weten dat niet wordt bedreigd do or twijfel, maar dat twijfel
omarmt en daardoor sterker wordt. Kortom alle reden voor een goed gesprek met Erik Borgman. De muzikale
omlijsting wordt verzorgd door Hannelore van Es op piano. Bekijk het online gesprek via deze link:
https://www.youtube.com/watch?v=eDqCDtITc1Q
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. 22 juni i.v.m. lezen wij uit het Oude Testament, Genesis, hoofdstuk
32. Openingslied GvL 442 Geest, die vuur en liefde zijt. Slotlied GvL 483 Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer. Let
op: de bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom!
Geloven Nu, woensdag 22 juni – 20.00 uur, Johannes Bernarduskerk
Woensdagavond 22 juni 20.00-21.30 uur komt Geloven Nu weer bij elkaar. In de Geloven Nu bijeenkomst staat een
stukje uit de Schrift centraal en gaan de deelnemers vanuit de tekst met elkaar ‘aan de praat’ over geloof, en de zin
en betekenis ervan in hun leven nu. Kom gerust een keer verkennen! Adres: Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven).
Aanmelden kan bij: fhdegraaff@gmail.com
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Samen Parochiedag 18 september organiseren, donderdag 23 juni – 20.00 uur, Rafaëlkerk
Uitnodiging om met elkaar de parochiedag van 18 september te gaan organiseren. De parochiedag van 18
september zal in het teken staan van het voortzetten van het synodale proces in de Sint Martinusparochie. Met de
geloofsgemeenschappen en hun vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan deze parochiedag gaan we werken
aan de inhoud (ook programma voor kinderen en jongeren) en organisatie van deze dag. De bijeenkomst zal plaats
vinden op donderdag 23 juni 2022 in de ontmoetingsruimte van de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, 3562 RD
Utrecht. Aanvang: 20:00 uur. In verband met de koffie of thee verzoeken wij u zich op te geven bij het centraal
secretariaat. Wanneer u niet aanwezig kunt zijn en toch een bijdrage wilt leveren laat ook dat dan weten. Email:
secretariaat@katholiekutrecht.nl
Iedere dinsdag, woensdag en donderdag: Middaggebed om 12.30 uur, Stiltecentrum Hoog Catharijne
In het Stiltecentrum Hoog Catharijne staat in ieder geval op dins-, woens-, en donderdagen de deur open voor
inloop, ontmoeting, en in de kapel gebed en het opsteken van een kaarsje. Op die dagen is er ook om 12.30 uur
een korte gebedsdienst, bij toerbeurt verzorgd door geloofsgemeenschappen en voorgangers uit de stad
Kom zingend naar school!
Utrecht heeft een unieke basisschool voor kinderen die van zingen houden: Koorschool Utrecht! Er zijn nog een
paar plaatsen vrij! Dus kom gauw voor een muzikale kennismaking, we ontvangen je graag: maandag 20 juni tussen
10 en 15 uur, maandag 27 juni tussen 10 en 15 uur en donderdag 30 juni tussen 10 en 15 uur op Plompetorengracht
5, Utrecht. Vragen of aanmelden? Mail naar koorschool@koorschoolutrecht.nl, bel 030-2340910 of bezoek de
website https://www.koorschoolutrecht.nl/.
Concert Sola Musica, zaterdag 25 juni – 20.15 uur, Nicolaïkerk
Vocaal Ensemble Sola Musica is een studentenkoor uit Utrecht, gericht op instuderen en uitvoeren van klassieke
religieuze koormuziek, en samen zingen en ontwikkelen. Op 25 juni geeft Sola Musica het concert Et in Terra Pax in
de Nicolaïkerk. Dit concert Entree: € 12.75. Kaarten te koop via: solamusica.nl/kaarten.
Lezing over Paulus, zondag 26 juni – 12:00 uur, Pauluskerk
29 juni is het feest van Petrus en Paulus. In de Pauluskerk zal Bart Koet op 26 juni een lezing over die Paulus geven
om 12.00 uur, aansluitend op de zondagsviering van 10.30 uur. Als docent en hoogleraar aan verschillende
theologische opleidingen heeft Bart jarenlang les mogen geven over Paulus. Deze apostel is niet altijd begrepen en
het kan goed zijn om hem iets beter te leren kennen. We zullen het hebben over waarom Paulus altijd met een kaal
hoofd wordt afgebeeld, maar ook waarom hij niet alleen patroon is van de Pauluskerk, maar ook van mensen die
willen samenwerken.
VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers in Utrecht
Vind je het leuk om een vluchtelingen wegwijs te maken in Utrecht? Dan zijn wij op zoek naar jou! Als vluchtelingen
in de gemeente komen wonen is het vaak lastig om wegwijs te worden in de maatschappij. Als vrijwilliger wijs je
vluchtelingen de weg en begeleid je ze om zelfredzaam te worden. Je geeft praktische informatie over
gezondheidzorg, wonen, inburgeren, financiën, werk en school. En je helpt met het invullen van formulieren en het
lezen van belangrijke informatie. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment
dat ze worden opgevangen in Nederland totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Heb je interesse om
vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met VluchtelingenWerk Utrecht, Monique van Korpershoek, emailadres mkorpershoek@vluchtelingenwerk.nl
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Vaticaan organiseert cursus over synodaliteit
Het Vaticaan organiseert vanaf juli een onlinecursus over synodaliteit. De cursus wordt gegeven in vijf talen (geen
Nederlands, wel Engels). Er zijn drie blokken die elk ongeveer 3 uur per blok aan tijd vragen. Samen met de
introductievideo’s ben je zo’n 12 uur aan deze cursus kwijt. Maar dan heb je ook echt wat moois geleerd! Wie wil,
kan
alvast
de
introductievideo’s
bekijken
en/of
zich
inschrijven.
Kijk
op
https://formaciononline.bc.edu/en/courses/synodal-discernment/
Gezinsviering van de Augustinusgemeenschap, zondag 3 juli – 16 uur, St. Aloysiuskerk
Vorig jaar zijn we vlak voor de zomervakantie samen met pastoor Boogers en onder muzikale begeleiding van Paul
van der Woude samen met de kinderen op reis gegaan door de kerk. Wat zal het thema dit keer zijn? Weer iets met
reizen? En gaan we de grote klok ook luiden? Alle ouders, grootouders, kinderen en hun vriendjes zijn we er van
harte welkom bij deze viering! Bij mooi weer drinken we na de viering nog wat limonade in de tuin.
Met de bus naar de Nationale Bedevaart Brielle op 9 juli
Dit jaar is het 450 jaar geleden dat in Brielle de Martelaren van Gorcum om het leven kwamen. Het bedevaartsoord
staat daar op een bijzondere manier bij stil tijdens de Nationale Bedevaart op 9 juli. Speciaal voor deze gelegenheid
rijdt er, voor wie met het OV reist, een bus naar Brielle vanaf het Centraal Station Rotterdam (Conradstraat). Wij
vertrekken om 8.45 uur vanaf de HH. Laurentius & Elisabeth Kathedraal in Rotterdam (Mathenesserlaan 305). U
wordt gevraagd om een eigen bijdrage van € 10,- te voldoen bij het instappen. Aanmelden voor de bus is nodig en kan
via bureau@bisdomrotterdam.nl.
Bedevaart Peerke Donders, zondag 10 juli, Tilburg
Na 3 jaar mogen wij weer op zondag 10 juli 2022 op bedevaart naar Tilburg om een bezoek te brengen aan de
geboorteplek van de Zaligverklaarde Peerke Donders. Wij verzamelen om 9.30 uur bij de Johannes -Bernarduskerk
(Oranje Nassaulaan 2 in Utrecht) en vertrekken om 9.45 uur. Aankomst in Tilburg 10.45 uur, alwaar in de Petrus
Donderskerk om 11.00 de Eucharistieviering zal beginnen. Kosten: € 20,- per persoon. U kunt op 2 manieren
betalen: het geld overmaken op NL71ABNA0502421452 t.n.v. M.F. Lie A Lien, vermeld uw naam en het aantal
personen die meegaan, of contant betalen bij Maddy van de Vijver, na de viering van zondag 26 juni in de JohannesBernarduskerk tussen 12.00 en 13.00 uur. Meer informatie kunt u vinden op onze website. Voor vragen kan u bellen
naar Maddy van de Vijver, tel.: 06-18698313.
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