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40-dagentijd in de St. Martinusparochie 

• Oecumenische 40-dagenvespers in de Dominicuskapel. Elke woensdagavond om 19.00 uur. 

• Oecumenische Vesperviering in de Johannes-Bernarduskerk. Woensdagavond (22  en 29 maart) om 19.00 

uur. 

• Kruisweg in de Aloysiuskerk. Iedere vrijdagmiddag om 15.00 uur. 

• Vespersdienst met maaltijd in de Nicolaas-Monica-Jacobuskerk. Iedere vrijdagavond om 18.00 uur (17, 24 

en 31 maart). Opgeven: NMJ@katholiekutrecht.nl of 030-2441319, maar ook zonder opgave bent u 

welkom. 

 
Vastenactieproject 2023: sloppenwijk Brazilië veilig en gezond maken 

De drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van Christus 
en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een project in het 
land Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van de heilige 
Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. De 
armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er veel 
drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de (sloppen)wijk 
“Alto da Gloria”. De zusters zijn begonnen met een project om deze wijk 
veiliger en gezonder te maken. De (bouwvallige) huizen worden 
gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken 
en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft 
beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan 
te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels 
zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. Wilt U 
meehelpen om de bewoners van deze wijk (vooral de kinderen) een 

veilige, gezonder en vrediger bestaan te geven? Meer informatie op https://rkdu.nl/vastenactie-2023/. Geven kan 
ook alvast: op rekeningnummer NL78 RABO 0181 9165 25 Parochie St. Martinus. Of scan de QR-code. Vragen? Stel 
ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van Christus: zuster.lucia@gmail.com. 
 
Paasspel in de Aloysiuskerk: doe je mee met kinderkoor? 
Met Pasen zondag 9 april om 9.30 uur spelen we met het kinderkoor tijdens de viering het Paasspel. Daarna gaan 
we naar de pastorie voor een eigen kinderviering. Doe je mee? De repetities zijn al begonnen. We oefenen nog 3 
keer: 20 en 27 maart en 3 april van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Je kunt meezingen als je al een beetje 
kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8). Laat per mail even weten dat je komt: amg.de.groot@gmail.com of bel Annette: 
030-2541243. Wij zien je graag bij de repetities (Adriaan van Ostadelaan 4) of bij de viering. 
 
Activiteiten in het Huis van Dominicus 
Hierbij een overzicht van de activiteiten van het Huis van Dominicus: 

• Ieder dinsdagmorgen, 9.30 uur, wereldwake. 

• Vrijdag 17 maart, 15.30 – 19.00 uur: Kloostercollege over het boek De leeuw en het lam van Patrick Lens. 
Tijdens het Kloostercollege laat Lens zien hoe je door de tegenstellingen in jezelf te integreren nieuwe 

kracht kunt vinden. Kosten: €17,50 (incl. eenvoudige maaltijd). Aanmelden: info@huisvandominicus.nl. 

• Donderdag 23 maart, 14.00 – 16.00 uur is de tweede Utrecht Lezing van dit voorjaar: Passiemuziek. Frank 
de Munnik laat fragmenten van verschillende passies horen, van oud tot recent, en vertelt over de 
achtergronden van deze muziek. 

• Zondag 2 april, 15.00 uur zingt Projectkoor Passio onder leiding van Berny Oude Kempers Stabat maters 
van Caldara en Kodály en werken van Lauridsen, Gjeilo en Maunder. Vocaal kwartet Oculus zingt de 
solopartijen en een werk van Fux. 
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Workshop: Drie stappen naar duurzaam leven met smalle beurs, vrijdag 17 maart – 14.00 uur, Domkerk 
Tijdens de workshop maken we concrete afspraken om Utrechters met smalle beurs naar hun eigen wens 
duurzamer te laten leven. We overleggen hoe we beter in gesprek kunnen komen met de doelgroep. Drie thema's 
staan centraal: duurzame boodschappen, tuinieren en groen in de stad, en energiearmoede bestrijden. We bouwen 
hiermee voort op de resultaten van Duurzaam Utrecht 2030 in voor- en najaar 2022, en op het advies van 
studenten van de HAS Hogeschool over Duurzame groenten en fruit voor Utrechters met smalle beurs. Deelname 
aan de workshop is gratis na aanmelding. Politici en professionals van betrokken Utrechtse organisaties worden 
persoonlijk uitgenodigd. De onkosten worden deels gedekt uit de derde prijs van de Mantel van Sint Maarten 2022. 
Vrijwillige donaties ter plaatse zijn welkom. Download het programma, meld u aan via dit formulier of neem contact 
op met ineke@duurzaamutrecht2030.nl. 
 
24 uur met de Heer, vrijdag 17 maart – zaterdag 18 maart, St. Catharinakathedraal 
In het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus op de 4e zaterdag van de 40-dagentijd een dag van ‘Gebed 
en Boete/Bidden en Bezinnen’ ingesteld onder de titel “24 uur voor de Heer,” met als eerste doel: de persoonlijke 
relatie met God verdiepen, en als tweede doel: de relatie naar de medemens zuiveren. Al jaren doet RK Utrecht 
mee, zelfs in de coronajaren. Meer informatie vindt u op de flyers achter in de kerk. Programma: 

• Vrijdag 17 maart, 19.00 uur: Eucharistie in de kathedraal met mgr. Woorts en Oekraïens-katholieke 
priester Butsiak. Met bijzondere intentie: vrede in Oekraïne en Rusland. 

• De hele nacht is er aanbidding en biechtgelegenheid in aanwezigheid van het Allerheiligste. 

• Zaterdag 18 maart, 15.00 uur: Kruisweg en afsluiting om 19.00 uur met de Eucharistie. 
 
Pro Deo, zaterdag 18 maart – 13.00 uur, Augustinusgemeenschap 
Op zaterdag 18 maart is er om 13.30 uur een Pro Deo bijeenkomst in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). 
Omlijst door passende muziek, maar ook door momenten van stilte, zal Pater Martijn Schrama zich richten op 
Augustinus’ preken aan het begin van de 40-dagentijd. Opvallend is hoe Augustinus verschillende groepen mensen 
aanspreekt om zich voor te bereiden op Pasen. U bent van harte welkom! 
 
Stille omgang, zaterdag 18-zondag 19 maart 
Dit weekend is het zover, vanaf het Aartsbisdom Utrecht nemen we deel aan de Stille Omgang in Amsterdam. Deze 
toch herdenkt het Mirakel van Amsterdam en dit jaar de intentie is: ‘Levend brood voor onderweg, in stilte 
getuigen’. Daar gaan wij de Eucharistieviering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek dicht bij het Centraal Station 
bijwonen. Kardinaal Eijk is hoofdcelebrant, het parochiekoor uit Abcoude zal zingen en misdienaars/acolieten uit 
diverse plaatsen uit het aartsbisdom zullen dienen. Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de 
Stille Omgang lopen (na de viering onder begeleiding). Voor de parochianen die zich hadden aangemeld bij de 
Dominicuskerk, het vertrek is zaterdag 18 maart, 8.00 uur vanuit de Dominicuskerk (Palestrinastraat 1, Utrecht). 
Als u dat wil, kunt u ook samen met pastoor Boogers vanaf Utrecht Centraal met de trein naar Amsterdam reizen. 
De trein vertrekt om 18.29 uur vanaf spoor 7; s.v.p. minimaal 10 minuten van tevoren verzamelen op perron. 
 
EHBO voor ondernemers in Utrecht Oost 
De winkeliersvereniging Puur Oost biedt aan ondernemers in Oost een gratis EHBO- en BHV-cursus aan op 21 maart 
en op 21 november a.s. Voor meer informatie en aanmeldingen: sterre@puuroost-utrecht.nl. 
 
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. 22 maart lezen wij daarbij uit het Oude 
Testament, Exodus, hoofdstuk 20: Tien belangrijke regels. Openingslied GvL 441 Het lied van de eerste der mensen.  
Slotlied GvL 546 Het lied van alle zaad. Let op: de bijeenkomsten starten om 10.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom! 
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Meetup: ‘Er is leven na de groei’, woensdag 22 maart – 17.00 uur, Broese Boekhandel 
Een land waarin mensen gelukkiger leven, omdat ze minder stress en meer vrije tijd hebben. Een land dat binnen 
de grenzen van de aarde leeft. Het boek Er is leven na de groei van Paul Schenderling laat zien hoe Nederland dit 
land op korte termijn kan worden, op een haalbare en betaalbare manier. Op woensdag 22 maart is er een meetup 
in Boekhandel Broese waarin Schenderling zijn boek en zijn visie op een brede en gedeelde welvaart presenteert. 
Deze visie is geïnspireerd op de encycliek van paus Franciscus Laudato Si. Kim Putters zal meer vertellen over zijn 
boek Het einde van de BV Nederland. Tot slot is er een paneldiscussie waarbij ook een Grootouder voor het Klimaat 
aansluit. Toegang gratis. Meld je nu aan bij: klantenservice@broese.nl. Adres: Oudegracht 112-b (voormalig 
Postkantoor). Bekijk hier het programma. 
 
Inzamelactie voor rommel- en snuffelmarkt 
In het kader van Vastenactie 2023 voor de renovatie van de wijk Alto da Gloria in Leme, Brazilië, wordt er op 
zaterdag 1 april op twee plaatsen in de stad een snuffel/rommelmarkt gehouden: bij de Dominicuskerk, en voor de 
Mariakapel van de Augustinuskerk  aan de Oudegracht. Inzamelen vindt plaats op: 

• Dominicuskerk: vrijdag 24 maart van 10 – 11.30 uur bij de pastorie (Palestrinastraat 1). 

• Augustinuskerk: zaterdag 25 maart van 11.00 – 13.00 uur bij de werfkelders tegenover de Augustinuskerk 

aan de Oudegracht. 

Hebt u spullen voor de markt, breng ze maar mee. Wij denken aan goede kleding, schoenen, speelgoed, kleine 
huisraad (servies, vaasjes telefoons gereedschap e.d.), boeken, platenspelers en platen. Grote items kunnen we 
helaas niet kwijt. 
Vrijwilligers gezocht! 
Voor de rommelmarkt op de Augustinuskerk zijn wij nog op zoek naar vrijwilligers die ons op 1 april kunnen helpen. 
Opgeven graag bij Tineke Koenders: tineke.koenders@gmail.com of bij Casper Becx: chbecx@gmail.com. Alvast 
heel veel dank! 
 
Avond van de Martelaren, vrijdag 31 maart – 19.00 uur, Amsterdam 
Op vrijdag 31 maart gedenken we de mensen die het afgelopen jaar zijn gedood om hun geloof in 
Christus. Aansluitend aan de Eucharistieviering om 19 uur, bidden we samen de kruisweg, afgewisseld met muziek, 
getuigenissen en overwegingen. Ook dit jaar bent u van harte welkom in de St. Nicolaasbasiliek in Amsterdam 
(tegenover Centraal Station) voor een avond van gebed voor wie in 2021 hun leven lieten vanwege hun geloof in 
Christus. U kunt zich aanmelden via deze link. 
 
Kerken kijken Utrecht zoekt: gastvrije vrijwilligers 
Stichting Kerken Kijken Utrecht verzorgt al meer dan 40 jaar de openstelling van 12 Utrechtse binnenstadskerken, 
zodat bezoekers kunnen genieten van de culturele rijkdom die deze kerken te bieden hebben. Dit is niet mogelijk 
zonder onze enthousiaste vrijwilligers! Lijkt het u leuk om hier een bijdrage aan te leveren? Wij zijn op zoek naar 
zowel gastheren/-vrouwen als gidsen om ons team te ondersteunen en versterken. Bent u onze nieuwe vrijwilliger? 
Ga dan naar: www.kerkenkijken.nl/gidsen/aanmelden. U kunt ook hier de hele vacature bekijken. Meer info: 
www.kerkenkijken.nl. 
 
Flexibel vrijwilligerswerk bij het Taalcafé! 
Zoekt u vrijwilligerswerk waarbij u zelf kunt kijken wat bij uw agenda past? Lijkt het u leuk de Nederlandse taal te 
oefenen met taalleerders? Vind u het leuk om mensen uit allerlei culturen te ontmoeten? Dan is vrijwilliger worden 
in het Taalcafé van Taal Doet Meer mogelijk wat voor u. Elke week gaan daar Utrechtse taalleerders en 
Nederlandstaligen met elkaar in gesprek. U kunt wekelijks komen, maar ook af en toe. Telkens naar hetzelfde 
Taalcafé, of naar verschillende locaties; de keuze is aan u! Vooral in de wijken Zuilen en Kanaleneiland zijn extra 
vrijwilligers nodig, maar uiteraard ben u door heel de stad van harte welkom! Bekijk hier de vacature. 
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Vier.nu Pasen! 
De website www.vier.nu is de site van de R.-K. Kerk met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar 
heen. De site ging van start met Vier.nu Kerstmis en is nu uitgebreid met Vier.nu Pasen. Hier kunt u alle activiteiten 
en vieringen rondom Pasen vinden. Daarnaast geeft de site heel veel informatie over de verschillende hoogfeesten. 
Vier.nu wil mensen bovendien helpen om de site van de eigen parochie te vinden. Op die site kunt u op het 
vieringenrooster kijken waar en wanneer de vieringen zijn. Kijk de video over vier.nu op rkkerk.nl. 
 
Paasjubel bij zonsopgang, zondag 9 april - 6.15 uur, Domplein 
Bij het aanbreken van de dag, het tijdstip waarop de vrouwen volgens het Evangelie ontdekten dat het graf van 
Jezus leeg was, wordt op het Domplein de opstanding van Jezus gevierd. Het is een feestelijke, oecumenische 
bijeenkomst met trompetgeschal, samen zingen en bidden en het paasevangelie wordt verteld. Bij zonsopkomst 
(6.57 uur) wordt het programma afgesloten met het overweldigende gelui van de Domklokken. Muzikale 
begeleiding is van Marietrees Broeren en de voorgangers zijn; predikanten Mariska van Beusichem, Wim 
Vermeulen en pastoor Hans Boogers. Aansluitend ben je van harte welkom bij het gezamenlijk ontbijt in de 
Domkerk. We hopen je op 9 april te ontmoeten samen met vele anderen! 
 
Donkere Metten en Lauden in de Kathedraal 
Tijdens de Goede Week 2023 zal het Gregoriaans Koor Utrecht o.l.v. Anthony Zielhorst in de Sint 
Catharinakathedraal (Lange Nieuwstraat 36, Utrecht) zoals gebruikelijk de Donkere Metten en Lauden van Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag zingen. De Donkere Metten en Lauden worden op de vooravond van 
de betreffende dag gezongen. Ze duren ongeveer twee uur. Het is geen enkel probleem als u slechts een gedeelte 
bijwoont. De aanvangstijden zijn als volgt: 

• Donkere Metten en Lauden van Witte Donderdag: woensdagavond 5 april, 21.00 uur. 

• Donkere Metten en Lauden van Goede Vrijdag: donderdagavond 6 april, 21.00 uur. 

• Donkere Metten en Lauden van Stille Zaterdag: vrijdagavond 7 april, 21.00 uur. 

Er zijn Latijns-Nederlandse tekstboekjes aanwezig. U bent van harte uitgenodigd! 
 
Eettafel Tinus zoekt vrijwilligers 
Op maandag 17 april van 18.00 tot 19.30 opent eettafel Tinus zijn deuren voor mensen met een kleine of lege 
portemonnee. De maaltijd zal plaatsvinden in de zaal van de Jacobikerk aan de St. Jacobsstraat 171. Later komt 
daar de zaal van de Augustinuskerk bij, waarbij het exacte moment afhankelijk is van de voortgang van de 
restauratie aldaar. Wij zoeken nog vrijwilligers die graag een hand uit de mouw willen steken – in de bediening, in 
de keuken, bij de afwas, etc. – en zien Tinus ook als een uitstekende plek om met onze gasten in gesprek te geraken 
en hen (verder) te kunnen helpen waar dat nodig is. Heeft u interesse om onze ploeg te komen versterken? Geeft 
u dat dan a.u.b. aan op het mailadres: c.becx@katholiekutrecht.nl. 
 
Kinderkamp en tienerkamp 2023, inschrijvingen zijn open! 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert ook in 2023 een kinder- en tienerkamp. Beide zomerkampen vinden plaats op 
Kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. Onder het thema “Koning(in) voor een week,” wordt er in het 
kinderkamp bekijken naar de verschillende verhalen uit de bijbel waar koningen en koninginnen in voorkomen. 
Daarnaast zijn er ook allerlei leuke activiteiten: spelletjes, knutselen, keten, zwemmen, lekker eten en nog veel 
meer! Het thema voor het tienerkamp is “Reis rond de wereld,” waarin de participanten kennis zullen maken met 
allerlei verschillende culturen, dieren en planten die onze prachtige aarde kent. Bovendien, tijdens de vele spellen 
krijgen ze de kans om ze te bewijzen als echte ‘globetrotters’. Daarnaast staan er natuurlijk ook meerdere uitstapjes 
en catecheses op het programma. U kunt uw kind(eren) aanmelden voor 30 juni 2023 via www.jongaartsbisdom.nl. 
Voor meer informatie over beide kampen (leeftijd, prijs, aantal deelnemers, enz.) bezoek onze website of stuur een 
e-mail naar: zomerkampen.aartsbisdom@gmail.com. 
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