
Vieringen in de JoB 2 september t/m 9 oktober 2022 
 
- vrijdag 2 september 10:00 uur Woord- en Communieviering met H. Harmsen 
- zondag 4 september 11:00 uur Woord- en Communieviering met H. Harmsen 

m.m.v. een cantor 
 
- woensdag 7 september 19:00 uur Rozenkransgebed 
- zondag 11 september 11:00 uur Woord- en Communieviering met H. Harmsen 

m.m.v. GerBerJan (start van het seizoen) 
 
- zaterdag 17 september 18:30 uur Oecumenische Vesperviering met  

H. Harmsen en dominee H. Koops m.m.v. een ad hoc Nicolaï-Job koor  
(begin van de Vredesweek + collecte voor PAX) 

- zondag 18 september 11:00 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse  
ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en de Byzantijnse  
gemeenschap 

 
Zondag 18 september is er t.g.v. de Parochiedag een gezamenlijke viering om 
10:30 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht. Gevolgd door allerlei 
activiteiten waar u aan kunt deelnemen. 
 
- zaterdag 24 september 15:30 uur Eucharistieviering met ZIEKENZALVING  

met pastoor H. Boogers en H. Harmsen m.m.v. een ad hoc koor 
- zondag 25 september 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits m.m.v.  

Diversity en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap. 
          (collecte voor PAX i.v.m. slot van de Vredesweek) 

 
- zondag 2 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck m.m.v. 

een cantor 
 
- woensdag 5 oktober 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 7 oktober 10:00 uur Eucharistieviering met priester J. Loffeld 
- zondag 9 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa m.m.v. 

GerBerJan 
 
 
- Intenties kunt u opgeven bij de gastvrouwen op maandag- woensdag- en 
vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur (eventueel telefonisch: 020-2880212) U 
kunt ook een envelopje in de brievenbus van de kerk doen met op de buitenkant 
‘INTENTIE’ en er in €11,-- en op een briefje voor welke datum en voor wie de 
intentie is. (openingstijden tijdens de vakantie: zie onderaan) 
 
- Intenties en informatie m.b.t. de Byzantijnse viering: graag contact opnemen met 
de secretaris Dorine Sweere, e-mail wladimirskajautrecht@gmail.com of tel.nr. 06-
504 315 61 
 

Openingstijden Kerkcentrum 
Door de week (maandag-, woensdag- en vrijdagochtend) is het kerkcentrum open 
van 10:00 – 12:00 uur. Er is een gastvrouw aanwezig en u bent welkom voor een 
praatje, een kopje koffie of thee, aandacht en ook de Mariakapel is open.  
 

 

We blijven voorzichtig en blijven opletten of alles goed gaat. 
We houden ons aan de adviezen van de Rijksverheid en het Bisdom. 


