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Afwezigheid pastores
Pastoor Huitink en pastoraal medewerker G. Martens zijn 21 en 22 januari afwezig.
Vormselvoorbereiding jongeren 2018 start op zaterdag 20 januari
De eerste bijeenkomst van het voorbereidingsprogramma voor het vormsel voor jongeren in de
samenwerkende parochies Katholiek Utrecht staat gepland voor zaterdag 20 januari 17–18.30u in het
pastoraal centrum bij de Aloysiuskerk. Het vormsel zal gevierd worden op pinksterzaterdag 19 mei 2018.
Hebt u de ouderavond gemist – aansluiten kan nog tot de startdatum. Meld uw kind aan bij
secretariaat@katholiekutrecht.nl
Gebedsweek van de eenheid 18-25 januari Door gebed wordt gehoor gegeven aan de bede van Jezus zelf,
dat allen één mogen zijn. De gebedsweek voor de eenheid is een oecumenisch initiatief ontstaan in
Engeland; in een later stadium sloot de katholieke Kerk zich hierbij aan. Ook in Utrecht wordt er in
oecumenische vieringen uiting gegeven aan het verlangen naar verbondenheid tussen de vele christelijke
kerken en stromingen. Meebidden is mogelijk:
zaterdag 20 januari 19u openingsviering bidweek in de Rafaëlkerk
zondag 21 januari 10.30u oecumenische gebedsviering Tuindorpkerk/ Pauluskerk in de Pauluskerk
donderdag 25 januari 20u Choral evensong Utrecht Oost (Trinity, Wilhelmina en Aloysiuskerk) in de H.
Trinitychurch.
Mariavesper en informatieavond bisdom Lourdesbedevaart 2018 zondag 21 Januari 2018 Aloysiuskerk
Op zondag 21 januari zal om 18.30u in de Aloysiuskerk een Mariavesper worden gevierd. Deze vesper staat
in het teken van de voorbereiding op de bisdom bedevaart naar Lourdes. Deze bedevaart vindt plaats van
28 april t/m 5 mei 2018.
De Utrechtse pastoor Los (Licht van Christus), pater Ignatius Maria (Gerardus Majella) en pastoor Huitink
(Martinus, Ludgerus en Salvator) hebben besloten om Utrechtse parochies gezamenlijk op te trekken. We
hebben er vertrouwen in dat de Utrechtse parochies met ongeveer 90 pelgrims gaan deelnemen aan deze
bedevaart.
Inmiddels heeft er een voorbereidingsavond plaatsgevonden in de Gerardus Majella parochie. De 21e
januari is de beurt aan de drie parochies van pastoor Huitink. We beginnen met een gezamenlijke
Mariavesper in de Aloysiuskerk. Pastoor Los, Huitink en Ignatius Maria zullen in deze Mariavesper
voorgaan. Aansluitend is er voor belangstellenden een kop soep en een broodje beschikbaar. Om 20u zal
dan de feitelijke informatieavond beginnen in het parochiecentrum aldaar. Tijdens deze avond zal iemand
van de VNB een toelichting geven op het bedevaartprogramma en is er gelegenheid voor inschrijving. In
verband met de catering is het van belang dat u zich via het centrale parochiesecretariaat aanmeldt:
Adriaen van Ostadelaan 4, 3583AJ Utrecht, telefoon: 030-2546147 mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl
Wij hopen velen van u op 21 januari te mogen ontmoeten.
Klassiek concert in de Antoniuskerk
U bent van harte welkom op 28 januari 11.30u in de Kanaalstraat 200, Utrecht om te luisteren naar 17e
eeuwse muziek uit Venetië, van Giovanni Picchi, Dario Castello en Giovanni Battista Riccio. Het ensemble
bestaat uit Europese studenten van het Conservatorium Utrecht: Alma Mayer – kornet; Carolyn Hall – viool;
Fabio De Cataldo en Peter Thornton – trombone; Ondřej Bernovský – orgel. Het concert is vrij toegankelijk.
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Vastenactie samenwerkende parochies Utrecht Op woensdag 14 februari begint de voorbereidingstijd
van het paasfeest; de Verrijzenis van de Heer. Van oudsher wordt in deze tijd aandacht gevraagd voor
gebed en voor bezinning op onze levensstijl in het licht van het leven waarin Jezus Christus zijn leerlingen
voorgaat. Voor vele generaties gelovigen lag het zwaartepunt van de veertigdagentijd op vasten. Sinds de
2e helft van de vorige eeuw is de veertigdagentijd een periode waarin ook de oproep klinkt tot solidariteit
met hen die in de knel zitten. In de parochies wordt door informatie over de situatie en door gebed
bijzondere aandacht gevraagd voor mensen in een benarde situatie. Ook wordt door de inzameling van
geld gepoogd nood te lenigen. Het pastorale team heeft afgelopen najaar in samenspraak met mensen
van het diaconaal beraad besloten om in de veertigdagentijd van 2018 opnieuw de vastenactie te voeren
voor de opvang van vluchtelingstudenten door Monseigneur Yousif Mirkis, bisschop in Kirkuk. De
Bisschoppelijke vastenactie ondersteunt dit initiatief financieel: aan iedere euro die de parochianen
geven, wordt 50 cent door de Bisschappelijke Vastenactie toegevoegd. Met andere woorden: de
Bisschappelijke Vastenactie maakt de opbrengst van iedere collecte 50% groter.

Bachkoor zingt in Sint Catharinakathedraal
Op zondag 4 februari a.s. zingt het Residentie Bachkoor in de Hoogmis van 10.30u in de kathedraal, Lange
Nieuwstraat 36, Utrecht. Dit beroemde Haagse koor staat onder leiding van Jos Vermunt en wordt al vele
jaren begeleid door Wouter van Belle. Op diens uitnodiging komt het koor nu in Utrecht zingen. Op het
programma staan de indrukwekkende Missa Lauda Sion van Hendrik Andriessen en diverse motetten van
Sweelinck, Bach en Van Belle. Het Residentie Bachkoor werd opgericht in 1872. Centraal in het repertoire
van het koor staat het werk van Johann Sebastian Bach. Zo zingt het koor regelmatig een Bachcantate in
een viering in de Haagse Kloosterkerk. Naast de grote werken van Bach voert het koor ook veel werk uit van
andere componisten. Landelijke bekendheid verwierf het Residentie Bachkoor enige jaren geleden door
haar medewerking aan de uitvaarten van prins Claus, prinses Juliana en prins Bernhard.
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