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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! 
 
Tenoren en bassen gezocht! 
Projectkoor Passio zoekt nog enkele tenoren en bassen voor het op 18 december uit te voeren kerstconcert O 
magnum mysterium. Gezongen worden werken van Tomas Luis da Vittoria, Ola Gjeilo, Morten Lauridsen en John 
Rutter. Vanaf eind september wordt er op zondagavond gerepeteerd in de Dominicuskerk. Mail voor meer 
informatie en aanmelding naar projectkoor@yahoo.com. 
 
Herdenking & Actie Amelisweerd, vrijdag 23 en zaterdag 24 september – Utrecht 
Op 24 september a.s. is het precies 40 jaar geleden dat een deel van Amelisweerd werd gekapt voor de aanleg van 
de A27. Op deze dag werden in 1982 de bosbezetters hardhandig uit het bos verwijderd door de ME, terwijl de 
bulldozers in rap tempo de bomen neerhaalden. De kap vond plaats terwijl er in de Utrechtse Rechtbank nog een 
kort geding diende om de kap tegen te houden. Deze traumatische dag en het verlies van honderden bomen zullen 
we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 23 september om 20.00 uur worden de gevallen bomen herdacht op 
het Domplein. Op 24 september is er een actiedag, die start om 11.00 uur met een fietstocht vanuit het 
Wilhelminapark richting Amelisweerd. Meer informatie is te vinden op: https://ikgadeboomin.org/actieweekend-
amelisweerd/ 

 
Inzamelingsactie Voedselbank Overvecht, zaterdag 24 september vanaf 9.00 uur – AH de Gaard 
De voorraden van Voedselbank Overvecht zijn helemaal op. Daarom heeft de voedselbank Overvecht op zaterdag 
24 september weer een inzamelingsactie bij AH de Gaard. We vragen nog vrijwilligers, die een tijdje kunnen helpen. 
Het gaat om shiften van 2 uren met steeds 5 mensen, tussen 09.00 en 17.00 uur. Graag aanmelden bij Gertruus 
Bors: gertruusbors@gmail.com. 

 
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. 
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Boodschap paus Franciscus Werelddag Migranten en Vluchtelingen 
In zijn boodschap voor de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen refereert paus Franciscus aan een profetisch 
beeld van het toekomstige Jeruzalem van de profeet Jesaja. In dit Jeruzalem staan de poorten altijd wijd open zodat 
mensen uit de hele wereld binnen kunnen komen om de stad met hun gaven en talenten te verrijken. De Kerkt viert 
de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen op zondag 25 september. Paus Franciscus roept op om samen met 
migranten en vluchtelingen te bouwen aan de toekomst en dat betekent ook: “…erkennen en naar waarde schatten 
dat wat ieder van hen bij kan dragen aan het proces van de opbouw.” Lees de hele boodschap op onze website. 
 
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. 28 september lezen wij uit het Oude Testament, 
Genesis, hoofdstuk 46: Jacob gaat naar Egypte. 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! 

 

Activiteiten in de Dominicuskerk  
Het Huis van Dominicus organiseert in de maand september de volgende activiteiten:  
- 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. 
- Zaterdag 1 oktober, 9.30-12.30 uur, trainingsdag voor zangers en zanggroepjes onder begeleiding van Sonja 
Roskamp. Toegang gratis. Aanmelden voor 24 september. 
- Zondag 9 oktober, 16.00 uur, najaarsconcert 2: Let Beauty Awake. De titel van het liedrecital is een oproep om in 
de samenleving die voor grote opgaven staat, schoonheid te zoeken en, waar mogelijk, schoonheid toe te voegen. 
Kaarten: volw. €12,50/U-pas en kinderen €5, –. Vervolg op 13 november. 
Voor alle activiteiten dient u zich aan te melden bij info.dominicus@katholiekutrecht.nl of 
info@huisvandominicus.nl. 
 
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. 
 
Familiefeest Sint Jan, zondag 2 oktober – 10.00-16.00 uur, Utrecht 
De Broeders van Sint Jan organiseren op 2 oktober een Familiefeest met keuzeprogramma's voor kinderen, tieners 
en volwassenen. Het thema van het Familiefeest is “Kom & Zie.” De dag staat in het teken van ontmoeting en een 
stukje verdieping. Iedereen die de gemeenschap van Sint Jan wil leren kennen is van harte welkom! Meer 
informatie & inschrijven: Familiefeest Sint Jan 2022 (stjan.org) 
 
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: 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. 
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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. 
 
Ariëns Prijs voor Diaconie 2022: stemmen kan nog! 
Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit uit het 
aartsbisdom. Ook is er een PublieksPrijs, waarvoor nog tot 15 oktober gestemd kan worden. Er zijn vijfentwintig 
genomineerde initiatieven. Bij wijze van preview én als ‘stemhulp’ voor de PublieksPrijs is er van elke genomineerde 
een kort verhaal en een foto geplaatst op de website. Ook is hier de tussenstand te zien. 

Mantel van Sint Maarten: meld uw initiatief aan! 
Al jaren wordt in Utrecht de Mantel van St. Maarten georganiseerd: een stedelijke bijeenkomst op 11 november 
waar allerlei (vrijwilligers)initiatieven laten zien hoe ze zich laten inspireren door Martinus van Tours die lang 
geleden op een koude winterdag zijn mantel deelde met een bedelaar. Dit jaar is het thema: 'zorg voor elkaar en 
zorg voor de aarde.' Om (vrijwilligers)initiatieven een extra impuls te geven worden er stimuleringsprijzen 
uitgereikt. U kunt een initiatief aanmelden via Hermen van Dorp, tel.: 06-12240600, e-mail: 
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of raadpleeg de website: www.mantelvansintmaarten.nl voor meer 
informatie. De Mantel van Sint Maarten is een initiatief van de Protestantse Diaconie Utrecht (PDU) in nauwe 
samenwerking met Citypastoraat Domkerk, Katholieke Caritas Utrecht (KCU) en Huis van Dominicus. 
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