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Temperatuur in de kerk 
Krijgt u het al een beetje koud in de kerk? Onvermijdelijk nu de herfst vordert en we aan energiebesparing moeten 
doen. Daarom adviseren we u warm aankleden voor de dienst. U kunt natuurlijk ook uw eigen fleecedekentje 
meenemen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
 
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. 
 
 
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! U kunt natuurlijk ook eerst gaan luisteren naar het concert in de serie 
zaterdagmiddagmuziek van de Domcantorij. Van 15.30-16.30 klinkt muziek van Cesar Franck. Komt u daarna vooral 
nog even naar de Adventsmarkt in de Pandhof. 
 
 
Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo 
In de Adventstijd voeren we zoals elk jaar actie voor kinderen in achterstandssituaties in de Derde Wereld. Dit jaar 
steunt onze parochie samen met de parochie Licht van Christus een project voor straatkinderen in de 
Democratische Republiek Congo. In de hoofdstad Kinshasa leven veel kinderen op straat omdat ze geen ouders 
meer hebben of door de ouders uit huis zijn gezet of zelf van huis zijn weggevlucht. Ze hebben te lijden onder 
armoede, mishandeling of problemen met de gezondheid. Met het project willen we via de lokale partner van 
Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun centrum opvangen. 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. Steun het project van de straatkinderen. Maak 
uw gift over op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 
2022”. Meer informatie over het project? Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op de foto. 
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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. 
 
Filmmiddag: 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. 
 
Schimmige zaken: Concert Nota Bene, zondag 27 november – 15.00 uur, Dominicuskerk 
We gaan langzaam maar zeker naar het einde van het jaar 2022. Orkest Nota Bene komt daarom met een 
spetterend eindejaarsconcert. Bekende klassiekers zoals Abba en Michael Jackson, maar ook oude meesters onder 
wie Bizet, maken onderdeel uit van het programma. Daarnaast worden er stukken gespeeld uit filmklassiekers. 
Kaarten: volw. €10,-/ kinderen tot 12 jaar €5,-/ kinderen tot 4 jaar gratis. Reserveren: info@orkestnotabene.nl. U 
bent van harte welkom! 
 
Muzikale vespers op zondagmiddag in de Advent – 16.00 uur, St. Gertrudiskathedraal 
Iedere zondagmiddag in de Advent kun je komen luisteren naar Adventsmuziek in de muzikale vesper. Floris van 
Gils en Mark Lippe, beide als organist verbonden aan de St. Gertrudiskathedraal, brengen beide iedere week andere 
musici mee. Dit levert een afwisselend palet aan muziek op in deze vier weken van de Advent. De Adventsvesper 
duurt steeds een half uur en vindt plaats in de Oud-katholieke St. Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2 in 
Utrecht (tegenover CS). Data: 27 november; 4, 11 en 18 december van 16.00 tot 16.30 uur. Toegang is gratis, 
reserveren niet nodig. 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. 30 november lezen wij uit het Oude Testament, 
Exodus, hoofdstuk 5: Mozes en Aaron bij de farao. Openingslied GvL 505 Nu daagt het in het oosten. Slotlied GvL 
427 Het lied van de verlossing die nabij is. Let op: de bijeenkomsten starten om 10.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! 
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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 3 januari 2023. 
 
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. 

 
Vieringen december in het Stadsklooster Utrecht 
De vieringen in het Stadsklooster Utrecht (Antoniusgemeenschap) zijn in december op de volgende zondagen: 

• 4 december met voorganger Mariëtte Roest. 

• 11 december met voorganger Gérard Martens. 

• 18 december met voorganger Tejo van der Meulen. 

• Eerste Kerstdag, 25 december, met voorganger Michiel Kersemaekers. 

• Tweede Kerstdag, 26 december, GEEN VIERING. 

• Let op: anders dan in Martinus+ vermeld is er op zondag 1 januari GEEN VIERING in het Stadsklooster. 

 
Kerst-Martinus+ in aantocht 
De komende week verschijnt het decembernummer van ons parochiebrede magazine dat deze maand de sfeer 
ademt van advent en kerstmis. In dit nummer aandacht voor een Oekraïens stel dat dit jaar kerstmis ‘in den 
vreemde’ viert. Achtergrondinformatie bij een bijzondere kerststal die vanaf 18 december in onze Kathedraal te 
bezoeken is. En ‘waarom er een PCI is en hoe werkt die’ kunt u lezen in een gesprek met PCI-bestuurder Erik 
Hoppenbrouwers. De Adventsactie voor straatkinderen in Kinshasa (Congo) wordt belicht en natuurlijk ontbreekt 
de informatie over de vieringen rond kerst niet. 
 
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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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. 
 
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 
 
Wordt verkeersregelaar voor Lichtjestocht Utrecht Oost 2022 
De Lichtjestocht is een betoverende wandeling langs een spoor van 2000 kaarsjes langs momenten uit het 
kerstverhaal en kerstmuziek. In 2022 wordt de Lichtjestocht georganiseerd op vrijdag 16 december. Voor bezoekers 
start deze om 18.00 uur tot ca. 20.30 uur. Lichtjestocht Utrecht Oost zorgt ook voor een veilige wandeling. Waar 
het spoor van de wandeling verkeerswegen kruist zorgen we voor verkeersregelaars. We zoeken 20 vrijwilligers die 
dit willen doen en daarmee voor de wijk het feest mogelijk maken. Informatie en aanmelding: Gérard Martens: 
g.martens@katholiekutrecht.nl/ 06-47198072. 
 
Lichtjestocht Utrecht Oost zoekt ook spelers in de kerstscenes 
De Lichtjestocht Utrecht Oost zoekt ook enthousiaste vrijwilligers die een rol willen spelen in één van de scènes van 
het kerstverhaal. De bezoekers van de Lichtjestocht komen op hun wandeling deze taferelen tegen. De Lichtjestocht 
vindt plaats op vrijdag 16 december 18.00 – 20.30 uur. De spelers krijgen in de week ervoor coaching van een 
toneeldocent. Meld je aan: g.martens@katholiekutrecht.nl/ 06-47198072. 
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