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13 aug  t/m 19 aug  2022.
info en aanleveren kopij via: wimhijman@ziggo.nl

misintenties via centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl

Mariakapel St. Augustinuskerk Mariakapel St. Catharinakathedraal
Oudegracht 69 Lange Nieuwstraat 36
Gesloten wegens renovatie Geopend op ma t/m za 10-17.00 uur
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl catharinaberaad@katholiekutrecht.nl

ZATERDAG: 13 augustus  VOORAVOND
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers
ZONDAG : 14 augustus 20e ZONDAG DOOR HET JAAR
10.30 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: P. Kuipers,  diaken A. van der Steenstraeten,
Organist Wouter van Belle
MAANDAG: 15 augustus MARIA TENHEMELOPNEMING
19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal, Celebrant: H. Boogers,  diaken A. van der Steenstraeten,
Misintentie: In het kader van Utrecht 900 bidden wij voor de verkondiging van het Evangelie door alle kerken in
woord en daad.
Overleden: Op 2 augustus is in de leeftijd van 84 jaar overleden de heer Jacobus Cornelis Samuel Everard
Hackenberg.
12.30 uur Engelse viering; Celebrant: P. Kuipers
Collecte: Kerkmuziek in de parochie.
Er zijn geen collecteschalen meer. U kunt u bijdrage doen via de donatiezuil of in het offerblok achter in de kerk.
Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal
De viering begint (zondag) om 10.30 uur. De Engelse viering begint om 12.30 uur. U kunt de eucharistieviering om
10.30 uur ook rechtstreeks volgen via livestream: www.facebook.com/catharinakathedraal-utrecht
en de Engelse Mis om 12.30 uur via: www.facebook.com/englishmassutrecht
Vieringen door de week.
Maandag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal viering in English
Dinsdag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal aansluitend aanbidding
Woensdag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal
Vrijdag 19.00 uur Eucharistieviering St. Catharinakathedraal

Na de viering is er op zondag gelegenheid tot koffie drinken in het Bonifatiushuis.
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Zondag 14 Augustus CATHARIJN CLASSIQUE in Catharinakathedraal.
Barokconcert met Teun Braken (kistorgel )en Teun Wisse (blokfluit). Met vroeg barokke instrumentale bewerkingen
van geestelijke muziek. Werk van van onder andere: Jacob van Eyck, Jan Pieterszoon Sweelinck en Pierluigi da
Palestrina. Aanvang 15.00 uur en 16.00 uur.  Gratis entree !!.
Meer informatie catharijneconvent.nl/activiteiten/

VAKANTIE-KERK-FOTO
Heeft u een mooie vakantie-kerk-foto? Stuur hem naar catharinaberaad@katholiektrecht.nl en laat iedereen
meegenieten.

ARIËNSPRIJS
Dit najaar wordt voor de 7e keer de Ariëns Prijs voor Diakonie uitgereikt. Hiervoor zijn 25 initiatieven genomineerd.
Naast de Ariëns Prijs voor Diakonie wordt dan ook de PublieksPrijs uitgereikt. Daarvoor kan vanaf nu gestemd
worden op www.aartsbisdom.nl/stembus Deze openbare stemronde duurt tot 15 oktober 2022. De prijsuitreiking
vindt plaats op 22 oktober in het Titus Brandsmahuis in Deventer.
Meer informatie www.aartsbisdom.nl/stemmen-op-ariens-prijs-voor-diaconie-2022

AUGUSTINUSFEEST ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Wij nodigen u van harte uit voor het Augustinusfeest op zaterdag 27 Augustus. D
Deze gaat om 12.00 uur van start met de Eucharistieviering met pater Schrama OSA, organist Wim Does, dirigent
Paul van der Woude en koor Cantemus Domino. Er is ook een kinderwoorddienst met Saskia.
Na de viering is er lunch, koffie/thee met gebak. Ook is er de uitreiking "vrijwilligers van het jaar", muzikaal
intermezzo van Paul en Caspar, presentatie van het Augustinusberaad en het vervolg van de Restauratiefilm St.
Augustinuskerk van Irene Becx.
Graag vragen wij vrijwilligers voor de voorbereiding van de lunch. Kunt u meehelpen? Graag aanmelden bij
Monique: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl

ZANGKOOR CANTEMUS DOMINO AUGUSTINUSKERK UTRECHT ZOEKT KOORLEDEN.
Ons repertoire: Latijnse missen van oa Mozart Bruckner, Strategier en mooie stukken van Fauré, Brahms, enzovoort.
De prachtige waterstaatskerk is momenteel in restauratie en zal naar verwachting eind 2022 weer in gebruik
genomen worden.We zingen voorlopig 2x per maand in de Rafaëlkerk respectievelijk de Aloysiuskerk. We hopen dat
we bij de opening van onze bijzondere kerk een mooie uitvoering kunnen geven met een groot koor bij een prachtig
gerestaureerd orgel! Kun je zingen, dan ben je van harte welkomop dinsdagavond van19.45 uur tot 22.00 uurop de
repetitie bij de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht
Loop gerust binnen en doe eens mee! Contactgegevens: Ellie v. Oosterhout secr. ellievo@hotmail.com

UITNODIGING
Om mee te zingen in het koor van vrijwilligers tijdens de eucharistieviering van de parochiedag 18
september 202 .Een ieder die wil meezingen op 18 september (parochianen of leden van een koor uit de diverse
locaties) is welkom op de repetities op dinsdag 6 en dinsdag 13 september vanaf 19.45 u. Deze repetities vinden
plaats in de Rafaelkerk. (Lichtenbergdreef 4). Aanmelden kan via secretariaat@katholiekutrecht.nl

VIERING AUGUSTINUS GEMEENSCHAP
Wij nodigen u van harte uit voor de viering van de Augustinus gemeenschap elke zaterdag om 12.00 uur in de
Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama OSA is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale
begeleiding. U kunt wekelijks de preken van pater Schrama nalezen via de internetpagina van Katholiek Utrecht.
Kijk op katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken

TOT SLOT
Goede vrienden zijn net als sterren aan de hemel. Je ziet ze niet altijd, maar je weet dat ze er zijn.

Wilt u een donatie doen? Dat kan via Parochie St. Martinus NL47 RABO 0123 2463 42
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