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Concerten Catharijn Classique weer van start, vanaf 3 juli t/m 2/8 augustus 
Kom in juli en augustus naar de betoverende concertserie  Catharijn Classique. Dé muzikale zomertraditie van 
Museum Catharijneconvent. Geniet gedurende negen zondagmiddagen van de optredens van gerenommeerde 
musici en aanstormende talenten in de prachtige Sint Catharinakathedraal, direct naast het museum. Deze 
zomerconcerten vinden tweemaal per zondag plaats in de Catharinakathedraal om 15.00 en 16.00 uur. De toegang 
is gratis. Voor het volledige programma zie www.catharijneconvent.nl/activiteiten. Alle concerten zijn 
geprogrammeerd in samenwerking met Barend Tobé van Cultural Connections Company.  
 
Geloven Nu Groep 60+ bijeenkomst van vrijdag 8 juli uitgesteld 
Door omstandigheden kan de bijeenkomst van de Geloven Nu Groep 60+ van vrijdag 8 j uli as niet doorgaan. De 
volgende bijeenkomst is vrijdag 12 augustus om 14:00 uur in kerkcentrum Johannes-Bernardus aan de Oranje 
Nassaulaan 2. 
 
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. 27 juli lezen wij uit het Oude Testament, Genesis, hoofdstuk 37: 
Joseph en zijn broers. Op dezelfde wijze, lezen wij op woensdag 3 augustus uit het Oude Testament, Genesis 
hoofdstuk 38: Juda en Tamar. Openingslied GvL 442 Geest, die vuur en liefde zijt. Slotlied GvL 575 Aan wat op aarde 
leeft. Let op: de bijeenkomsten starten om 10.00 uur. U bent van harte welkom! 
 
Dominicuskerk zet de deuren open elke woensdagmorgen 10.00-12.00 uur in juli-augustus  
In de zomermaanden juli en augustus zet de Dominicuskerk haar deuren open. Bezoekers kunnen iedere 
woensdagmorgen van 10-12 uur de kerk bezoeken om de expositie Utrechtse Maria’s te bekijken, koffie/thee te 
drinken en een kaarsje op te steken. Nieuw is dat vrijwilligers een rondleiding verzorgen met informatie over de 
bouw van de kerk en de bijzondere kunstwerken in de kerk zoals de glas-in- loodramen, Sint- Eloy altaar en andere 
kunstobjecten. Op sommige woensdagochtenden zijn er openbare repetities van musici op orgel, cello, piano, viool 
of zang. 
 
Programma uitreiking Ariëns Prijs voor Diaconie bekend 
In het Titus Brandsma Huis te Deventer wordt op 22 oktober de Ariëns Prijs voor Diaconie 2022 uitgereikt. Het 
programma duurt van 10.30 tot 15.00 uur en begint met een gebedsviering, gevolgd door een aantal 
interviewblokken, muziek en een theologisch commentaar op de genomineerde initiatieven. Ook is er een markt 
waar diverse diaconale initiatieven zich presenteren. ‘s Middags worden achtereenvolgens de Publieks prijs, de 
Tweede Prijs en de Ariëns Prijs uitgereikt. Vanaf half juli kan er via de website van het Aartsbisdom Utrecht gestemd 
worden op de Publieksprijs. Hiervoor zijn 25 initiatieven, projecten en activiteiten genomineerd: deze worden op 
www.aartsbisdom.nl/AriensPrijs2022 gepresenteerd met een kortverhaal en een foto. De stembus is geopend tot 
en met 16 oktober. 
 
Werelddag Grootouders en Ouderen, zondag 24 juli 

Zondag 24 juli viert de Kerk voor de tweede keer de Werelddag van de Grootouders en Ouderen. De paus heeft 

deze dag in 2021 tijdens de coronapandemie ingesteld om aandacht te vragen voor en van de ouderen. In zijn 

boodschap voor deze dag in 2022 benadrukt hij dat grootouders en met hen alle ouderen een missie kunnen 

vervullen en door gebed en geloofsoverdracht een revolutie van tederheid in gang kunnen zetten. Hiervoor is een 

speciaal gebed beschikbaar en voor parochies middelen om de Werelddag onder de aandacht te brengen. U vindt 

het gebed op onze website. 
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Feestelijke viering pater Koper, zondag 31 juli – 14.00 uur, Nicolaas-Monica-Jacobus 
Op zondag 31 juli is pater Koper 60 jaar priester en viert dat uitgebreid met de Nicolaas-Monica-Jacobus 
gemeenschap (Boerhaveplein 199). In september is hij 70 jaar Jezuïet en dat wordt gevierd en Nijmegen.  
 
BBQ voor studenten en young proffesionals, zondag 31 juli – vanaf 13.00 uur, Wilheminapark 

Op 31 juli van 13.00-17.00 uur is in het Wilhelminapark een BBQ voor studenten & young professionals van de St. 
Martinusparochie. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar albertjanb@gmail.com of te bellen/app naar 
0621838014. Praktische info: iedereen neemt eigen eten/drinken mee. De organisatoren regelen de BBQ. Hopelijk 
tot dan. 
 
Dominicusfeest, zondag 7 augustus – vanaf 10.00 uur, Dominicuskerk 
De viering van het Dominicusfeest (8 augustus), onze patroonheilige, valt altijd in de vakantieperiode. Maar elk jaar 
weer blijken veel van de beide gemeenschappen niet ver weg te zijn en kan het feest met velen gevierd worden. 
Voorganger Jozef Essing, dominicaan. Na afloop van de viering een gezellig samenzijn met lekkers en een drankje. 
Uiterlijk 13.00 uur wordt het feest afgesloten. 
 
Utrechtse orgelzomerconcerten 2022, iedere donderdagavond – 20.00 uur, Jacobikerk 
Iedere donderdagavond (koopavond) in de zomervakantie, van D.V. 4 augustus t/m 8 september zal om 20:00 uur 
een concert worden gegeven op het Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de 
monumentale Jacobikerk in de Utrechtse binnenstad (St-Jacobsstraat 171, Utrecht). De eerste vijf concerten 
hebben dit jaar als verbindend thema: ‘Muziek en de Natuur’: Naast diverse bekende klassieke stukken, zullen er 
ook improvisaties over psalmen waarbij de natuur in de tekst een rol speelt te beluisteren zijn. De serie wordt 
afgesloten met het inmiddels traditionele Bach-concert door onze huisorganist: Gerrit Chr. de Gier. Data: 
4 augustus - Gerrit Christiaan de Gier (Jacobikerk Utrecht) 
11 augustus - Arno van Wijk (Goes) 
18 augustus - Arjan Veen (Woudenberg) 
25 augustus - Dorien Schouten (Tuindorpkerk Utrecht) 
1 september - Geert Bierling (Rotterdam) 
8 september - 17e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier) 
Toegang Vrij! Uw (gulle) giften in de collecte heeft ons in de voorgaande series in staat gesteld om deze concerten 
gratis toegankelijk te houden! Ook dit jaar zal er na afloop van elk concert hiervoor een collecte gehouden worden. 
Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar, en er is een CD-tafel aanwezig. Ook is er de mogelijkheid om de kerk 
te bezichtigen, en elkaar en de musici te ontmoeten. Kerk open om 19:30 uur. Meer informatie op Fout! De 
hyperlinkverwijzing is ongeldig. 

Expositie over Sint Maarten als schutspatroon van Utrecht 

Vanwege het 900-jarig bestaan van de stad Utrecht is t/m 11 augustus in de Domkerk ‘De gelukkige stad’ te zien, 
over Sint Maarten en zijn rol als schutspatroon van Utrecht in de Middeleeuwen én vandaag de dag. De 
tentoonstelling is samengesteld door stagiaires aan de Universiteit Utrecht onder begeleiding van Els Rose 
(hoogleraar Laat- en Middeleeuws Latijn) en Bart Jaski (conservator handschriften en oude drukken aan de 
Universiteitsbibliotheek). In de tentoonstelling staat het verhaal van Sint-Maarten als patroon van Utrecht centraal. 
Er is aandacht voor zijn verering in de Middeleeuwen en ook voor eigentijdse vormen van Sint-Maartensvieringen. 
Bezoekers maken bovendien kennis met bisschop Radboud, die in de 10e eeuw het Wonderverhaal van Sint 
Maarten optekende en daar muziek bij componeerde waarin hij een portret schilderde van een felix locus, een 
gelukkige stad, ondanks roerige tijden. Radbouds verhaal over de wonderbaarlijke kracht van Sint Maartens 
relieken in moeilijke tijden bood de Utrechtse gelovigen hoop in een tijd dat de stad werd geteisterd door 
Vikingaanvallen en andere rampspoed. 
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Bedevaart Utrechtse Broederschap naar Kevelaer, donderdag 18 en vrijdag 19 augustus  
De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op donderdag 18 en vrijdag 19 augustus 
2022 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud” sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de 
Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’. Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom 
Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 18 augustus rond 8.00 uur vanuit verschillende 
plekken in Utrecht. De kosten bedragen € 65,- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer. 
Het is ook mogelijk om één dag mee te gaan: donderdagavond vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer 
uit Kevelaer. De kosten voor deze ééndaagse reis inclusief diner en koffie op de heen - en terugreis bedragen € 70,- 
per persoon. Pelgrims kunnen zich opgeven bij de contactpersoon (broedermeester) in hun parochie of bij de 
secretaris van de Broederschap: mevrouw Elly de Sain-Scholman, tel.: 06-22342758, e-mail: 
secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com. Meer informatie: www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl. 
 
Paus Adrianus in het museum, t/m 13 november 2022, Catharijneconvent 
Wist u dat Nederland een paus uit Utrecht heeft gekend? In 2022 is het 500 jaar geleden dat - geheel onverwacht - 
Adrianus naar Rome vertrok als de uitverkoren paus. Een uitgelezen moment om in een speciale presentatie t/m 
13 november 2022, aandacht te geven aan deze historische gebeurtenis. Adrianus groeit op in Utrecht en maakt 
carrière in dienst van keizer Karel V. In die tijd beleeft de kerk in West-Europa een grote crisis en Adrianus deed zijn 
best om het bestuur van de kerk aan te pakken. Belangrijke stukken die te zien zijn op de expositie, dateren ook 
daadwerkelijk uit zijn pausschap. We komen op die manier heel dicht bij Adrianus en de problemen die hij moest 
oplossen. Adrianus is slechts 14 maanden paus geweest en in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, bleek hij 
wel degelijk een visionaire en bekwame paus. Met duidelijke ideeën over wat er anders moest en met concrete 
hervormingsplannen. Ontmoet onze man in Rome in deze unieke tentoonstelling!  
 
Nieuwsbrief tijdens de zomervakantie 

Tijdens deze periode worden de nieuwsbrieven van de Sint Martinusparochie om de week gestuurd: 7 en 21 juli en 

4 en 18 augustus. Berichten voor de volgende editie uiterlijk woensdagavond voor de week van uitgave sturen naar 

communicatie@katholiekutrecht.nl, maximaal 150 woorden. 


