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Sant’Egidio - Lezing Marietta Jaeger: Don't Kill in Our Names, vrijdag 1 december 20.00 uur
In het kader van de actie ‘Cities for Life’, de internationale dag tegen de doodstraf, georganiseerd door de
Gemeenschap van Sant’Egidio, vertelt Marietta Jaeger uit de Verenigde Staten haar verhaal. Haar 7-jarige dochter
werd ontvoerd en vermoord, en desondanks verzette zij zich tegen de doodstraf voor de dader, die een
psychiatrisch patiënt was. Voertaal: Engels www.santegidio.nl
Vrijdag 1 december 20.00 uur (inloop 19.30uur) Academiegebouw, Domplein 29.
Katholiek Utrecht op Adventsmarkt Pandhof, 2 december 16.00 uur
Een vaste openingsactiviteit van de adventsperiode is de Adventmarkt in de pandhof van de Domkerk op de
zaterdag voor de eerste zondag van de advent – 2 december. Katholiek Utrecht is ook dit jaar weer aanwezig met
een kraam. Het adventsproject van de Katholieke gemeenschappen van Utrecht wordt gepresenteerd. Ook zijn er
voorbeelden te zien hoe advent thuis tastbaar kan worden gemaakt. Open vanaf 16.00 uur tot 18.00 uur.
Advensproject van start in Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie
In de adventstijd, die dit weekend begint, zal in de parochies actie worden gevoerd voor projecten van de
stichting ‘Taal doet Meer’. Deze organisatie spant zich al tientallen jaren in voor taalonderwijs aan mensen, die
vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Door de adventsactie willen de samenwerkende parochies
Taal doet Meer helpen een bredere bekendheid in de stad te krijgen en een financiële steun geven aan het
nieuwe project Café de Wereld. Gemikt wordt op een startbedrag van € 7.500,- Met dit bedrag kan een drietal
ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en de eerste publicatie van verhalen uit Café de
Wereld worden bekostigd. Een meeropbrengst wordt besteed aan een vierde Wereldcafé en daarna staat nog de
pilot van het project Taal en Toekomst (een project voor nieuwkomers met coaches voor het opbouwen van een
netwerk en vinden van werk en stageplaatsen).
Op de zondagen in de adventstijd komt in iedere geloofsgemeenschap een vrijwilliger van de stichting Taal doet
Meer op bezoek. Zij /hij zal de lokale gemeenschap informeren over het project Café de Wereld. Ook het
parochieblad Tussentijds Magazine biedt informatie over het adventsproject.
Uitnodiging kerkelijk nieuwjaarsreceptie USRK, maandag 4 december 19.00 uur
De USRK nodigt bij gelegenheid van het nieuwe kerkelijk jaar uit voor een vesper op maandag 4 december in de
Wijkplaats. De vesper begint om 19.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een
hapje en een drankje en zal de voorzitter van de USRK een korte nieuwjaarstoespraak houden. Daarna vernemen
we van de coördinator, Pia ten Hoeve, welke activiteiten in de Wijkplaats zoal gebeuren. Joh. Camphuysstraat
101, (hoek Kanaalstraat bij de brug), Utrecht-Lombok.
Lichtjestocht Utrecht Oost: schone hoge potten gezocht
In Utrecht Oost wordt opnieuw de Lichtjestocht gehouden op vrijdag 15 december 18.00-20.00 uur. Om
voldoende lichtjes uit te kunnen zetten voor het spoor worden nog wat helder glazen potten gezocht. Hoge
modellen zijn wenselijk. Graag schoon inleveren bij kerk of parochiecentrum A.v.Ostadelaan. Ook mensen die
bereid zijn hand en spandiensten te verrichten zijn nog zeer welkom. Graag melden bij Jan Uijtewaal
(jan_ui@hotmail.com) of Gérard Martens (g.martens@katholiekutrecht.nl)
Nieuw kwartaalmagazine: Klooster - Word abonnee en krijg gratis kloosterdag
Over ongeveer een week komt de nieuwe Klooster! uit als kwartaalmagazine. Meer dan 100 pagina's wijsheden,
columns, oefeningen om stil te worden. En dat allemaal rond het thema Licht! Wie voor 5 december een
abonnement (35 euro) neemt, krijgt gratis een kloosterdag op 7 december in de abdij van Egmond. Van 10.00 tot
16.00 uur stil zijn, bidden, zingen en in gesprek met kloosterlingen. Leo Fijen is op 7 december uw gastheer en
gespreksleider. Aanmelden voor abonnement en kloosterdag bij info@adveniat.nl o.v.v. kloosterdag 7 december

Pastoresteam: A. Huitink (pastoor) a.huitink@katholiekutrecht.nl T 030-2546147; K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729
G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072; G.J. Westerveld (pastoraal werker) g.westerveld@katholiekutrecht.nl T 030-2963078
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Vieringen in de Sint Ludgerusparochie t/m 10 december 2017
week 48
di. 5 dec.

tijd
09.00

viering
Eucharistie

adres
Lichtenberchdreef 4

RAF

wo. 6 dec..

09.30

Woord en Gebed

Draaiweg 44 *)

JOS

19.00

Vespers

Kanaalstraat 200

ANT

19.00
08.45
09.00

Oecumenische Adventsvespers
Gebed voor RK Utrecht
Eucharistie

Händelstraat (kapel)
Lichtenberchdreef 4
Lichtenberchdreef 4

DOM
RAF
RAF

10.00
16.00

Wereldwake
kleine viering met vrouwen Scola

Händelstraat
Draaiweg 44 *)

DOM
JOS

18.00

Gregoriaanse Vespers

Kanaalstraat 200

ANT

19.00

Eucharistie – Maria Onbevlekte Ontvangenis

Lichtenberchdreef 4

RAF

za. 9 dec.

15.00

Eucharistie met kerkopname en doop

Rafaelkapel

RAF

Zo. 10 dec.

10.00

Bid en Breakfast

Palestrinastraat 2

DOM

10.00

Antoniusviering

Kanaalstraat 200

ANT

10.00

Woord en Gebed

Boerhaaveplein 199

NIC-MON

10.00

Eucharistie

kapel Cenakel, Willibrordusstr. 34

JAC

11.00

Eucharistie

Lichtenberchdreef 4

RAF

do. 7 dec.
vr. 8 dec..

*) De hoofdingang is gesloten, loop langs de zijkant van de kerk, (=Grave van Solmsstraat) vóór nummer 2, ter hoogte van
de parkeermeter, door het hek naar binnen door de groene deur links.

Liturgie in de Rafael
Op vrijdag 8 december, 19.00 uur wordt samen met de Poolse gemeenschap het Hoogfeest van Maria
Onbevlekte Ontvangenis, het belangrijkste feest in Lourdes en Fatima, gevierd.
Priester Czeslaw Margas en priester Koos Smits gaan samen voor. We zingen Nederlandse en Poolse
liederen ter ere van Maria. Spiewamy razem ku czczi Pani Marii.
“Christus, Koning van alle volkeren”
Het weekend van het Hoogfeest van Christus Koning leverde in de Rafaelkerk een aardige voorafbeelding
van het visioen in het Bijbelboek “Openbaring”: “Jezus, het Lam God, in het centrum van de hemel,
omringd door de 144000 uit de 12 stammen van Israël als ook een menigte uit alle naties, volken en
talen.”
Zo begon op vrijdagavond 24 nov. 1800 uur met honderden in het wit-geklede Eritrese Orthodoxen een
marathon-eredienst van 18 uur aan één stuk in de kerk ter gedachtenis, dat Ark van het Verbond in het
Oude Testament, en meisje Maria in het Nieuwe Testament naar de tempel van God werden gebracht.
Wellicht was de Rafaelkerk nooit zo vol. Op zaterdagmiddag 25 november bracht een groep Antilliaanse
christenen biddend en zingend eer aan God en zijn Zoon.
Zondag 26 november vierde na Nederlandse Mis (met Augustinuskoor) een grote Poolse gemeen-schap
hun Eucharistie. Aansluitend startte de wekelijkse Eritrese evangelische gemeenschap in de kapel, terwijl
een Nigeriaanse pinkstergroep in de zaal hun bijzondere Thanksgiving begon te vieren. Tenslotte begon
om 1700 uur de Irakese priester Firas in de grote kerk met de Chaldeeuws-Katholieke Eucharistie. Alles ter
ere van Jezus Christus, de Koning van alle volken.
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Herdenking omgekomen vluchtelingen
Op 10 december 2017, de internationale dag van de Rechten van de Mens organiseert de Utrechtse Raad van
Kerken een herdenking van omgekomen vluchtelingen en migranten op weg naar Fort Europa. De
herdenking vindt plaats van 16.00-17.00 uur op de Stadhuisbrug, Oudegracht, Utrecht. Deze herdenking
heeft de vorm van een wake, voorgangers zullen zijn pastor Marieke Sillevis Smitt en pastor Tecleab Habte.
Voorafgaand aan de wake is er een inhoudelijk programma over vluchtelingen in Europa in de Domkerk van
14.00-15.30 uur. Voor het voorprogramma kunt u zich aanmelden bij Ds. Marieke Sillevis Smitt,
m.sillevis@protestant-utrecht.nl Hier kunt u ook terecht voor meer informatie.
Advent en kerstnummer Tussentijds Magazine is uit
De nieuwe editie van Tussentijds Magazine is uit. Het blad is gewijd aan Kerstmis en de voorbereiding
daarop, de advent. U kunt lezen over de historie van onze kerstgebruiken, over de adventsactie en over het
beleven van nieuw leven en de kerst van een parochiaan die kraamverpleegster is. Alle kerstvieringen zijn in
het liturgieoverzicht te vinden en de meeste vaste rubrieken zijn gekleurd door dit grote feest. Echt een
nummer voor de donkere dagen. U kunt het Magazine ook digitaal bekijken op:
https://portal.parochiemagazin.nl/digital/1729/109/3393
Advent – Dominicus
In de Dominicuskerk staat Advent de komende in het thema van “Verlangen”. Het verlangen naar vele
facetten in ons leven, zoals nieuw leven, geborgenheid, bevrijding etc. Elke woensdagavond tot kerstmis
wordt het thema mede gesitueerd rond het verhaal van Ruth. Elke woensdag wordt een hoofdstuk gelezen
uit dit bijbelboek.
De Advent heeft dit jaar maar drie zondagvieringen in de Dominicuskerk. Die vieringen staan eveneens in het
thema “Verlangen”. Zondag 17 december zingt Amor Vincit tijdens de viering.

AGENDA ACTIVITEITEN
maand: november-december 2017
datum
tijd
Locatie
5 dec.
15.00
Rafaelkerk
7 dec.
20.00
Janskerk
15 dec.
14.30
Dominicus
17 dec.

15.00

Dominicus

Activiteit
Kinderclub, met sport, bijbel en zang
Choral Evensong & Pub
kerstontmoeting met senioren, in samenwerking
met AH
Kerstconcert van en door de wijk

