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Utrecht 900: kerk zonder muren, t/m 11 november 2022  
De gezamenlijke Utrechtse kerken en aanpalende christelijke organisaties hebben ter gelegenheid van “Utrecht 
900” een actie opgezet waarbij geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen bij een groot aantal maatschappelijke 
projecten. Onder het motto “Kerk zonder muren” kan iedere geïnteresseerde in de periode van 11 september tot 
11 november snuffelen bij een project. Zoals maaltijd- of klusprojecten voor wie een steuntje in de rug kan 
gebruiken. Er is een speciale website opgezet die te vinden is op https://dputrecht.nl/ . Daar kunt U zich ook 
aanmelden voor een snuffelstage of voor een gesprek over een eventueel wat langere deelname aan een project. 
Er is ook een flyer beschikbaar over het project. 
 

Activiteiten in de Dominicuskerk  
Het Huis van Dominicus organiseert in de maand september de volgende activiteiten:  
- Donderdag 15 september, 19.30-21.30 uur herstart het Bijbelleerhuis. Onder leiding van dominicaan Henk 
Jongerius wordt nagedacht en gesproken over het Bijbelboek Genesis. Nieuwe deelnemers zijn welkom. Kosten: 
€ 7,5 per avond. 
- Zaterdag 17 september, 10.00-15.00 uur trainingen voor lectoren en gebedsbegeleiders. Toegang gratis, incl. 
drinken en soep, wel eigen brood meenemen.  
- Dinsdag 20 september, 20.00-21.30 uur, start een nieuwe meditatiecursus van vijf dinsdagavonden, met als thema 
‘Ontvankelijk worden’. Iedere avond wordt een andere meditatievorm aangereikt. Kosten: € 15 per avond. 
- Woensdag 28 september, 14.00-16.00 uur, is er een Utrecht Lezing. Historicus Martin de Bruijn vertelt hoe Utrecht 
900 jaar geleden stadsrecht heeft gekregen en wat dat betekende. Kosten: € 7,50/ U-pas € 5, – (incl. consumptie). 
- Donderdag 29 september, 20.00-22.00 uur, start een nieuwe leesgroep rond de in september te verschijnen 
biografie van Etty Hillesum. Onder leiding van Frank de Munnik lezen we in vier avonden het boek en delen onze 
ervaringen. Deelname gratis. 
Voor alle activiteiten dient u zich aan te melden bij info.dominicus@katholiekutrecht.nl. 
 
Sant’Egidio-avondgebed, vrijdag 16 september – 20.00 uur, kapel van de zusters Augustinessen 
De Gemeenschap van Sant' Egidio komt op vrijdag 16 september bijeen voor het gebed voor de Vrede. Na het 
avondgebed is er ontmoeting. Wie met ons wil kennis maken, wie geïnteresseerd is in wat we doen of mee wil 
denken over nieuwe plannen in de stad, nodigen we van harte uit. De gebedsviering vindt plaats in de kapel van de 
zusters Augustinessen, hoek Oudegracht/Waterstraat, aanvang 20.00 uur. Contact: utrecht@santegidio.nl. 
 
Parochiedag St. Martinusparochie, zondag 18 september – 10.30 uur, Rafaëlkerk  
Op zondag 18 september vieren de geloofsgemeenschappen van de St. Martinusparochie Utrecht hun gezamenlijke 
Parochiedag in de Rafaëlkerk. De dag begint met een eucharistieviering om 10.30 uur. Een gelegenheidskoor van 
zangers uit verschillende geloofsgemeenschappen ondersteunt de mis. Er is ook een Kinderwoorddienst. Voor de 
Utrechtse voedselbanken kunt u donaties in natura meebrengen. Aansluitend aan de viering is er een lunch en veel 
gelegenheid voor ontmoeting. In de middag keuze uit verdiepende en inspirerende programma’s. Meer informatie 
over het programma vindt U in Martinus+ en op onze website. U bent van harte welkom!  
 
Mariakapel dagelijks open van 9.00 uur t/m 17.00 uur 
Vanaf maandag 19 september a.s. is de Mariakapel van de Sint Aloysiuskerk dagelijks van 9.00 uur-17.00 uur open 
om een kaarsje op te steken en/of intenties op te schrijven. U bent van harte welkom! 
 
Gebedsbijeenkomst, iedere woensdag – 10.00 uur, St. Josephgemeenschap  
De St. Josephgemeenschap komt wekelijks samen in de kapel van de Zusters Augustinessen voor een 
gebedsbijeenkomst. Adres: Oudegracht 31, hoek Waterstraat. A.s. 21 september lezen wij uit het Oude Testament, 
Genesis, hoofdstuk 45: Joseph vertelt zijn broers wie hij is. Openingslied GvL 469. Tot u ben Ik gezonden. Slotlied 
GvL 532. U zij de glorie. Let op: de bijeenkomsten starten om 10.00 uur. Iedereen is van harte welkom! 
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Geloven Nu, woensdag 21 september – 20.00 uur, Johannes Bernarduskerk 
Woensdagavond 21 september 20.00-21.30 uur komt Geloven Nu bij elkaar, voor het eerst weer na de zomer. 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. Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven). 
Kom gerust een keer verkennen! Aanmelden kan bij: fhdegraaff@gmail.com 
 

Aankondiging Catechese nieuwe Katholieken 2022-2023  
vanaf donderdag 22 september – 20.00 uur, Jacobskerkhof  
Als u opgenomen wilt worden in de Rooms-Katholieke Kerk biedt de St. Martinus parochie Katholiek Utrecht u een 
catechese-cursus aan die u voorbereidt op het ontvangen van het Sacrament van het H. Doopsel. En als u al gedoopt 
bent, en/of u wilt overgaan naar de Rooms-Katholieke Kerk, dan bereidt deze cursus u ook voor op het ontvangen 
van het Sacrament van het H. Vormsel. De cursus wordt gegeven door pater dr. Martijn Schrama o.s.a. en bestaat 
uit twaalf bijeenkomsten. Het cursusmateriaal bestaat uit het Geloofsboek Belgische Bisschoppen (ISBN 
9789020951660), zelf aan te schaffen (verkrijgbaar via internet). Uw aanwezigheid bij alle sessies wordt 
verondersteld. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. De twaalf bijeenkomsten vinden plaats op een 
donderdag; 22 september, 6 oktober, 20 oktober, 3 november, 17 november, 1 december, 15 december 2022, 12 
januari 2023, 26 januari, 16 februari, 16 maart en 13 april. Aanvang 20.00 uur stipt. Adres: Jacobskerkhof 2, hoek 
Oudegracht. U kunt zich opgeven per e-mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl of per post: Secretariaat Katholiek 
Utrecht, Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.  
 

Taizéviering, zaterdag 24 september – 19.00 uur, Pauluskerk 
Zaterdagavond 24 september kunt u in de sfeer van Taizévieringen meevieren in de Pauluskerk. De meditatieve 
viering start om 19.00 uur. Vanaf 18.30 wordt er ingezongen. De viering is op livestream mee te maken: 
www.twitch.tv/Pauluskerkonline. Willem de Zwijgerplantsoen 19 (Tuindorp). 
 
Vredesweekviering, zondag 25 september – 10.00 uur, Oranjekapel  
Vrede: een thema dat altijd actueel is. Juist omdat er altijd plaatsen in de wereld zijn waar de vrede ver te zoeken 
is, blijft het verlangen ernaar levend. Dit jaar, nu het oorlog is in Oekraïne, geldt dat misschien nog wel meer dan 
voorheen; een oorlog in Europa maakt ons er bewust van dat vrede niet vanzelfsprekend is, meer dan een oorlog 
ver weg dat doet. Een goed moment om bij ons verlangen naar vrede stil te staan is de Vredesweekviering. Het 
thema is “Generaties vrede”: hoe kijken wij als verschillende generaties gelovigen naar de vrede, en hoe kunnen 
wij daar in verbondenheid met elkaar een steentje aan bijdragen? De Vredesweekviering vindt plaats op 25 
september in de Oranjekapel, Amsterdamsestraatweg 441a; aanvang 10.00 uur. U bent van harte welkom! 

 
Werelddag voor de migrant en de vluchteling, zondag 25 september 
Op 25 september viert onze kerk de Werelddag voor de migrant en de vluchteling. Dat doet de kerk al sinds het jaar 
1914. Wij willen daarmee de kwetsbare positie van migranten en vluchtelingen onder de aandacht brengen. En 
onze liefde en aandacht voor hen tot uitdrukking brengen. Het thema voor het jaar 2022 is “Bouwen aan een 
toekomst met migranten en vluchtelingen”. De paus schrijft hierover dat vluchtelingen en migranten een culturele 
verrijking zijn van onze samenleving. Zij bieden ons de kans om visies en tradities uit te wisselen, en zo te groeien 
als mens. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met diaken Jouke Schat: diaken@rkdu.nl of bezoekt de 
website van de RK Diaconaat Utrecht. Daar kunt u ook de hele boodschap van de paus lezen en een video van de 
paus over dit thema bekijken. 
 
Diakenwijding Wim Kremer, zaterdag 1 oktober – 10.30 uur, St. Catharinakathedraal 
Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, zal op zaterdag 1 oktober Wim Kremer tot diaken wijden. 
De plechtigheid vindt om 10.30 uur plaats in de Sint Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36). Kremer wordt tot 
permanent diaken gewijd. Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de nabijgelegen 
Nicolaïkerk. 
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Franciscusviering, zondag 2 oktober – 10.00 uur, Stadsklooster Antonius Utrecht 
Het menselijk verlangen naar heelheid daalt op ons neer vanuit het Koninkrijk van God. Dit was ook de ervaring van 
Franciscus. Ook zijn roeping overkwam hem. Hij werd geroepen van buitenaf en voelde van binnenuit dat hij zijn 
verlangen naar die heelheid, liefde en vrede gestalte moest geven in de duistere wereld van zijn tijd. Deze viering 
wordt georganiseerd door de Utrechtse regio van de Franciscaanse Beweging samen met de Antonius 
gemeenschap. Voorganger is Thea Peereboom. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten onder het genot van koffie of thee. Iedereen wordt uitgenodigd om houdbaar voedsel mee te nemen 
voor degenen die noodgedwongen een beroep moeten doen op de plaatselijke voedselbank. Dit wordt voorafgaand 
aan de viering ingezameld. Het Stadsklooster is vanaf 9.30 uur open. Iedereen die deze dienst mee wil vieren, van 
jong tot oud, is van harte welkom. 
 

Ziekenzalving, zaterdag 8 oktober – 15.00 uur, Aloysiuskerk 
Op zaterdag 8 oktober a.s. zal tijdens een speciale viering om 15.00 uur in de Antoniuskapel de gezamenlijke 
ziekenzalving plaatsvinden. Het gaat daarbij om een zalving bedoeld voor zieken en ouderen. Dat gebeurt tijdens 
de viering van de H. Eucharistie, die zal worden geleid door pastoor Hans Boogers. U bent met uw eventuele 
begeleider(s) vanaf 14.45 uur van harte welkom om aan deze viering deel te nemen. U wordt wel verzocht zich aan 
te melden via telefoonnummer 030-2515775 of via e-mail: aloysius@katholiekutrecht.nl. Of bij het 
parochiesecretariaat, tel. 030-2546147. Aanmeldingsformulieren liggen ook op de leestafel in de kerk. 
 
Titus Brandsma: een muzikaal portret, zaterdag 8 oktober – 13.00-18.00 uur, Houten 
Op 15 mei 2022 is de Karmeliet Titus Brandsma heilig verklaard. Veel parochies hebben hier aandacht aan besteed. 
Hierna is het normale leven weer op gang gekomen en dreigt deze Nederlandse heilige weer uit de belangstelling 
te verdwijnen. Om helder te houden waarom we ons Titus Brandsma moeten (kunnen) blijven herinneren, 
organiseert de Utrechtse Vrouwenschola een themamiddag rond Titus Brandsma op zaterdag 8 oktober in de 
parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming in Houten (Loerikseweg 12). We gaan luisteren naar een lezing 
over de biografie van Titus Brandsma en daarnaast gaan we ook zingen eenvoudige gregoriaanse gezangen naar 
aanleiding van deze Nederlandse heilige. Iedereen is welkom. U moet wel van zingen houden, maar u wordt bij het 
instuderen van de gezangen ondersteund door koorleden van de Utrechtse Vrouwenschola en de Houtense 
mannenschola. Aanmelden bij het secretariaat: 030-6378642 of e-mail: houten@pj23.nl. 
 
Theatervoorstelling: Zie de mens, zaterdag 8 en zondag 9 oktober, Utrecht 
De Joseph Wresinski Cultuur Stichting maakt hoogwaardige Theater en Musicalproducties onder het credo ‘cultuur 
als wapen tegen armoede’. Ervaringsdeskundigen in armoede werken hierbij samen met ervaren theatermakers en 
muzikanten. Met de voorstellingen wordt op creatieve en poëtische wijze inzichtelijk en invoelbaar gemaakt hoe 
armoede in onze maatschappij menselijke waardigheid aantast. Onderliggende mechanismen worden blootgelegd. 
Samen creëren, samen werken en samen zijn vormen de essentie van deze unieke benadering in de strijd tegen 
armoede. Op zaterdag 8 oktober om 20.00 uur en op zondag 9 oktober om 16.00 uur kunt u van hun voorstellingen 
genieten. Toegang gratis. Om een kaartje te bemachtigen klik u hier. Adres: Stichting Het Wilde Westen, Everard 
Meijsterlaan 1b, 3533 CK Utrecht. 
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