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Afscheid van zuster Mia 
Zondag 13 november jl. naam zuster Mia Maesen (81 jaar) afscheid van de Zusters Franciscanessen in Lombok. 
Oorspronkelijk uit België, zuster Mia kwam in 1985 naar het Sint Antoniusklooster in Utrecht. De Franciscanessen 
van Heythuysen, waar zij onderdeel van uitmaakte, hadden meerdere kloosters in Nederland, waaronder die aan 
de Kanaalstrat. De zusters gaven les, werkten in de verpleging en vervulden een maatschappelijke rol in de wijk. In 
de afgelopen jaren nam het aantal zusters in hoog tempo af. Veel van hen waren op leeftijd en kwamen te 
overlijden, nieuwe nonnen kwamen er nauwelijks bij. Maesen was dan ook één van de jongsten van het stel - dat 
maakt haar de laatst overgebleven zuster in Lombok, en nu, wegens haar gezondheid vertrek ze voorgoed naar 
Limburg. Het dagblad AD publiceerde een leuk artikel over haar afscheid. 
 
Sant’Egidio avondgebed, vrijdag 18 november – 20.00 uur, Kapel van de zusters Augustinessen 
Aankomende vrijdag bent u van harte welkom voor het Sant’Egidio avondgebed om 20.00 uur in de kapel van de 
zusters Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. 
 
Vrijwilligers gezocht voor hulp bij energiebesparing 
Hebt u tussen half november en kerstmis wat tijd om Overvechters met smalle beurs te helpen met 
energiebesparing? Vrijwilligers van Energie-U leren u in een training van 2x2 uur hoe u radiatorfolie plakt, en 
onnodig energieverbruik opspoort. Vervolgens krijgt u een checklist mee en materialen zoals tochtstrippen, 
Ledlampen, radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen, waarmee u cliënten van de Voedselbank kunt helpen 
direct energie te besparen. Wat levert het op? Blije klanten en u kunt de kennis in eigen huis gebruiken om uw 
eigen energiekosten te verminderen. Doe mee als u een paar dagdelen kunt missen. Technische kennis is niet nodig. 
De Voedselbank Overvecht, Energie-U en Duurzaam Utrecht 2030 organiseren deze actie. Meld u aan of vraag meer 
informatie bij Ineke Malsch: ineke@duurzaamutrecht2030.nl. 
 
Uitnodiging presentatie WJD reis, zondag 20 november – 11.00 t/m 17.00 uur, Apeldoorn 
Op zondag 20 november, feest van Christus Koning van het Heelal, de diocesane Wereldjongerendag wordt gevierd 
met onze bisschop Kardinaal Eijk. Dit zal plaatsvinden in Apeldoorn. We zullen samen de Eucharistie vieren, leren 
over het thema van de Wereldjongerendagen a.d.h.v. de brief van paus Franciscus en daarna onze reis naar 
Lissabon presenteren. Vervolgens worden de jongeren voorzien van amusement in Zero55. Het belooft een mooie 
dag te worden! Voor meer informatie en aanmelden: https://www.jongaartsbisdom.nl/wereldjongerendag-in-
apeldoorn/. Zonder aanmelding géén deelname. De betaling van € 10 is ter plekke. 
 
Iconenwijding, zondag 20 november – 10.30 uur, Johannes-Bernardus 
Een icoon is een levendig hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij een icoon komt men op een bijzondere manier 
in contact met de afgebeelde Heilige, met Christus zelf, of met het feest dat op de icoon is weergegeven. Heeft u 
onlangs een icoon gekocht of gekregen, of misschien zelf geschilderd, en wilt u deze icoon laten wijden? Dat kan. 
Op zondag 20 november vindt in de Johannes-Bernarduskerk om 10.30 uur een iconenwijding plaats. Dit gebeurt 
aan het begin bij de Byzantijnse liturgie, zoals die gevierd wordt in de RK gemeenschap Wladimirskaja. De wijding 
geschiedt door gebed, gezang, bewieroking en zegening. Als u een of meer eigen iconen wilt laten wijden, kunt u 
deze meenemen naar de viering van Wladimirskaja. U geeft ze dan voor de aanvang van de viering aan de acoliet 
(uiterlijk om 10.15 uur), die ze een mooie plaats geeft. Na de liturgie reikt de priester de gewijde iconen weer aan 
de eigenaren uit. 
 
Joods Leerhuis, maandag 21 november – 20.00 uur, Thomas à Kempis Leerhuis 
Op maandag 21 november is er weer een Joods Leerhuis met Tirtzah Middleton, lid van het Utrechts Beraad Kerk 
en Israël (UBKI). Op die avond bespreekt Tirtzah met ons de sidra CHAJE SARA. Deze is te vinden in Genesis 
(Béresjiet) Hoofdstuk 23 en 24. De Haftarah is 1 Koningen 1:1-31 Bij deze nodigt het UBKI u hiervoor uit. Locatie: 
Thomas à Kempis Leerhuis, Broerestraat 12, 3532 CP Utrecht (deur open om 19.45 uur). 
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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. 23 november lezen wij uit het Oude Testament, 
Exodus, hoofdstuk 4: Mozes weigert weer.  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! 
 
 
Utrecht Lezing: Advent in de kunst, woensdag 23 november, 14.00 uur, Dominicuskerk 
Ingrid Gaasterland vertelt over verschillende kunstuitingen rondom het thema Advent. Kunst uit verschillende 
landen, van de middeleeuwen tot en met de twintigste eeuw, en van verschillende disciplines passeren de revue. 
Daarnaast gaat Ingrid in op de oorsprong van tradities zoals de adventskrans en de kerststal. 
 
 
Synodaal Proces, woensdag 23 november – 19.30 uur, Aloysiuskerk 
Het Aloysiusberaad geeft graag gehoor aan het verzoek van het parochiebestuur om de bijeenkomsten in het kader 
van het door Paus Franciscus geïnitieerde Synodaal Proces voort te zetten. De eerste van twee bijeenkomsten vindt 
plaats op woensdag 23 november a.s. om 19.30 uur in het Pastoraal Centrum. In deze bijeenkomst wordt met name 
aandacht besteed aan het thema ‘Vieren’. Op welke manier inspireren en sturen gebed en liturgische vieringen ons 
‘samen op weg gaan’? Van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn en zo mee te praten over 
de toekomst van de kerk. 
 
 
#RedWednesday 2022, St. Catharinakathedraal op 23 november rood aangelicht 
De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 23 november rood, samen met honderden kerken en andere 
gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie 
#RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van 
christenen in het bijzonder. Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden, 
om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Met #RedWednesday© wil 
Kerk in Nood ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van gelovigen – vooral minderheden – en 
oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen. 
 
 
Lezing door Judith Koelemeijer, donderdag 24 november – 19.00 uur, Boekhandel Broese,  
Dit najaar heeft de Dominicusleesgroep onder leiding van Frank de Munnik Etty Hillesum, het verhaal van haar 
leven gelezen. Samen met boekhandel Broese heeft het Huis van Dominicus de auteur, Judith Koelemeijer, 
uitgenodigd om een lezing te geven over haar onderzoek naar het bijzondere levensverhaal van Etty Hillesum. 
 
 
Presentatie Pius Almanak 2023, vrijdag 25 november – 14.00 uur, Paaskerk te Baarn 
De opvang van vluchtelingen door kerken en kloosters. Dat staat centraal bij de presentatie van de Pius Almanak 
2023 in de Paaskerk (Oude Utrechtseweg 4A te Baarn) op 25 november om 14.00 uur. De voorzitter van de Raad 
van Kerken, Geert van Dartel, houdt daarbij de grote inleiding. Religieuzen en andere vertegenwoordigers van 
kerken gaan daarna in een panelgesprek nader in op deze actuele en urgente thematiek. De opvang van 
vluchtelingen staat ook centraal in de artikelen van de nieuwe Pius Almanak 2023. Deze 135e editie is en blijft uniek 
in haar soort, want alles wat relevant is in het leven katholieken en hun organisaties is te vinden in deze Almanak. 
Aanmelden voor deze presentatie is tot 24 november mogelijk. Vanaf 13.30 uur is de Paaskerk open en staat de 
koffie of thee klaar. Opgeven is mogelijk via: https://forms.gle/HNwmP8b8MY6pp2jS6. Als dat niet lukt via: 
info@adveniat.nl. 
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Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo 
De Adventstijd is een tijd van bezinning en verwachting. We bereiden ons voor op de komst van het kerstkind in de 
wereld. We denken na over hoe we dat kerstkind willen ontvangen. Met geschenken zoals de wijzen uit het oosten 
dat deden. Ons geschenk aan het kind is kinderen in moeilijke omstandigheden een steuntje in de rug geven en dat 
doen we via de nationale Adventsactie. Dit jaar helpen wij als Utrechtse parochies straatkinderen in de 
Democratische Republiek Congo. Dit land lijdt jarenlang onder dictatuur, corruptie en uitbuiting. Een langdurige 
burgeroorlog en een gebrek aan mogelijkheden op het platteland zorgden voor een massale uittocht naar de 
hoofdstad Kinshasa, een stad met nu meer dan tien miljoen inwoners. Op straat leven veel kinderen die geen 
contact meer met hun familie hebben omdat ze zijn weggestuurd of weggevlucht vanwege armoede, mishandeling 
of beschuldiging van hekserij. Naar schatting zijn er momenteel tussen de 30.000 en 35.000 straatkinderen die 
zowel overdag als 's nachts op straat leven. Met het project willen we via de lokale partner van Adventsactie 300 
straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen om ze uiteindelijk weer samen te brengen met hun familie. 
In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. Ze 
ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast worden ze ook begeleid door 
psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige ervaringen achter zich te laten. De gezinnen 
waarin de straatkinderen worden teruggeplaatst krijgen steun en advies hoe ze met de nieuwe gezinssituatie op de 
lange termijn kunnen omgaan. Steun het project van de straatkinderen. Als een cadeautje aan het kerstkind. Maak 
uw gift over op rekeningnummer NL79 RABO 0367500787 t.n.v. Parochie Licht van Christus onder vermelding van 
“Adventsactie 2022”. Vragen of nadere informatie nodig? Mail diaken Jouke Schat via diaken@rkdu.nl. 
 
Adventsmark, zaterdag 26 november – 15.30 uur, Pandhof 
Op zaterdag 26 november wordt door de Utrechtse kerken een sfeervolle Adventsmarkt georganiseerd in de 
gangen van de Pandhof, ingang Domplein. Een markt met kerst- en adventsartikelen, hapjes en glühwein, 
kerstcadeautjes met inhoud, adventskransen en informatie over de kerstactiviteiten in de Utrechtse kerken. Zo 
willen we Advent in Utrecht oecumenisch inluiden met zoveel mogelijk kerken en met medewerking van het 
klokkenluidersgilde. De markt vindt plaats van 15.30-17.30 uur. Om 16.50 uur is er een kort moment van aandacht 
door een Utrechtse predikant en wordt de kerstboom aangelicht. Hierna luiden de klokken van de Domtoren de 
Advent feestelijk in. Van harte welkom! 
 
Taizéviering zaterdag 26 november 19.00 uur Pauluskerk  
Zaterdagavond 26 november 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. Willem de Zwijgerplantsoen 19 (Tuindorp). De 
Taizéviering gaat verhuizen. Vanaf 15 januari 2023 zal de Taizéviering op zondagmorgen worden aangeboden om 
10.30 uur in de Pauluskerk (en verder iedere 3e zondag van de maand). 
 
Oekraïense viering vervroegd, zondag 27 november – 11.30 uur, Aloysiuskerk 
De Oekraïense viering van 27 november a.s. wordt een uur vervroegd en vindt plaats om 11.30 uur (i.p.v. 12.30 uur) 
omdat er dan een Byzantijns koor zingt bij de viering. 
 
Documentaire: Where are you, Adam? 
zondag 27 november – 12.00 uur, Nikolaïkerk en zaterdag 3 december – 20.00 uur, Geertekerk  
Deze Oekraïense documentaire geeft een inkijkje in het leven van monniken op het Griekse schiereiland Athos en 
is tot op heden al door zo’n 200.000 mensen in 14 landen bekeken (Letland, Estland, Litouwen, Griekeland, Cyprus, 
Georgia, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Bulgaria, Nederland, België, Duitsland en Servië). Op 27 november om 
12.00 uur is er een vertoning van de film Where are you Adam? met Nederlands ondertiteling georganiseerd in 
Nikolaïkerk (Nicolaaskerkhof 8) en op 3 december om 20.00 uur in de Geertekerk (Geertekerkhof 23). Toegang: € 
10 euro (voorverkoop) en € 12.50 (aan de balie). Dit geld zal gebruikt worden om de Oekraïense families die film 
steunen te helpen. U kunt hier de trailer bekijken. 
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Film middag: Just Mercy, zondag 27 november – 14.00 uur, Bibliotheek Utrecht 
Op zondagmiddag 27 november wordt in de zaal ‘Podium’ van de Bibliotheek Utrecht (Neude 1) de film Just Mercy 
getoond, gebaseerd op een waargebeurd verhaal van een aan Harvard opgeleide advocaat die naar Alabama gaat 
om ter door veroordeelde gevangenen te verdedigen. Met name jongeren worden hiervoor van harte uitgenodigd. 
Toegang is gratis! Inloop vanaf 13.30 uur. 
 
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. 

 
Eerste communie en vormsel vieren in de kerk (Martinusparochie Utrecht) 
In het voorjaar van 2023, na Pasen, zullen er in enkele (rooms)katholieke kerken van Utrecht vieringen zijn waarin 
kinderen voor het eerst de heilige communie gaan ontvangen. De Martinusparochie Katholiek Utrecht maakt 
ouders erop attent dat zij hun kind hiervoor kunnen aanmelden. De voorbereidingsprogramma’s starten in januari. 
De parochie gaat ervan uit dat uw kind ten minste in groep 4 van de basisschool zit. Opgave graag insturen aan: 
secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november. Eveneens in januari start een programma ter voorbereiding 
op de viering van het vormsel. Dit staat open voor kinderen ten minste in groep 8 van de basisschool. Dit sacrament 
zal voor alle Utrechtse jongeren gevierd worden op (Pinkster)zaterdag 27 mei 2023 om 16.00 uur in de 
Catharinakathedraal. Opgave graag insturen aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november. 
 
First Hoy Communion preparations 
Is your child aged 8-12 years old? First Holy Communion Preparation are about to start. Please contact Valerie 
Bingham via the following form https://forms.gle/XNgJLkSjDw8MPQ4V6. Register before 1st December 2022. 
Sundays Catholic Masses in English: 

• Gerardus MajellaKerk (Thomas à Kempisweg 1) – 16:00 hrs. 

• St. Catherine Cathedral (Lange Nieuwstraat 36)– 12:30 hrs. 

• Licht van Christus, 3rd Sunday (Pastoor Ohllaan 34,) – 13:00 hrs. 

 
 
Gerberjan nodigt extra zangers uit om mee te zingen met Kerstmis, Johannes-Bernarduskerk 
Op kerstavond zingen we traditiegetrouw met een uitgebreider koor. Je bent van harte uitgenodigd om mee te 
doen. Hiervoor gaan we vier keer repeteren op maandagavond van 19.30 tot 20.45 uur: 28 november en 5, 12 en 
19 december. Opgave voor 27 november via onze dirigent Miriam Klaassen: mwk@hccnet.nl. 
 
De weg terug, Oecumenische vespers in Tuindorp 
Op de drie woensdagavonden die in december aan Kerst voorafgaan, willen we de weg terug nemen in het leven 
van de jonge Jezus, totdat hij weer als kind van de grote belofte in zijn kribbe ligt, de weg terug ook in ons eigen 
leven, om bij die kribbe, die voerbak vol belofte uit te komen, met wat minder verleden en wat meer toekomst. De 
gemeenschappelijke vespers van Jeruzalemkerk, Paulus- en Tuindorpkerk zijn momenten van rust, met muziek, 
Bijbellezing en beeld, met gebed, met stilte en bezinning. De vespers duren telkens van 19.30 tot 20.00 uur. Data 
en locatie: 

• 7 december in de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 

• 14 december in de Tuindorpkerk, Prof Suringarlaan 1 

• 21 december in de Jeruzalemkerk, Kouwerplantsoen 1a – bij De Gaard 

Een tentoonstelling met het werk van Franz Hazelzet is in de maand december te zien in de Tuindorpkerk. 
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Vacature: Algemeen coördinator M/V voor 12-16 uur per week 
Het Knooppunt in Utrecht zoekt een ZZP’er die hun de komende drie jaar voor min. 12 tot max. 16 uur per week 
wil ondersteunen in het uitvoeren van hun projectplan om Het Knooppunt toekomstbestendig te maken. Hou jij 
van het werken met mensen in een Utrechtse wijk en lijkt het je een uitdaging om een projectplan mee uit te 
voeren? Dan zoeken ze jou! Lees dan deze vacature op onze website. 
 
WJD@home, 27 – 29 januari 2023, Ameland 
Alvast de smaak te pakken krijgen voor de WJD in Lissabon?! Kom dan ook naar WJD@home, van 27-29 januari 
2023. Een ‘mini-WJD’ op Ameland, voor jongeren van 15-30 jaar. Je moet je wel vóór 16 januari 2023 aanmelden 
via anmeldingsformulier want vol is vol! Op onze website kun je meer lezen over het programma. Kosten: € 85,- 
Mocht dit voor jou te duur zijn, neem dan contact op met de jongerenwerker van jouw bisdom. Voor vragen kun je 
terecht bij: jong@bisdomrotterdam.nl. 
 
Actie schoenendoos onder de kerstboom 
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of 
eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade 
of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra 
feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het 
Pastoraal Centrum, ‘s morgens van 09.00 tot 12.00 uur en vóór of na de viering in het weekend. Uiterste 
inleverdatum 19 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers aangenaam verrast zullen zijn. 
Commissie schoenendoos Aloysiuskerk 
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