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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 17.00 – 18.30 uur in het
pastoraal centrum bij de Aloysiuskerk. Het vormsel zal gevierd worden op pinksterzaterdag 19 mei. Hebt u de
ouderavond gemist – aansluiten kan tot de startdatum. Meld uw kind aan bij
secretariaat@katholiekutrecht.nl
Week van gebed voor de eenheid van de christenen
Van 20-28 januari wordt wereldwijd de bidweek voor de eenheid van de christenen gehouden. 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 19.00 uur Openingsviering bidweek in de Rafaëlkerk; zondag 21
januari: oecumenische gebedsviering Tuindorpkerk en Pauluskerk 10.30 in de Pauluskerk; 21 januari
Antoniuskerk; woensdag 24 januari 19.00 uur – Christelijke kerken en gemeenschappen Kanaleneiland in
Huis van Vrede (Trumanlaan), donderdag 25 januari Chroal evensong Utrecht Oost (Trinity, Wilhelmina en
Aloysiuskerk in de H. Trinitychurch om 20.00 uur
Afwezig
Pastor Gerrit Jan Westerveld is door ziekte niet beschikbaar voor werkzaamheden
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 willen beginnen met een gezamenlijke
Mariavesper in de Aloysius kerk. Pastoor Los, Huitink en Ignatius Maria zullen in deze Mariavesper voorgaan.
Aansluitend is er voor belangstellenden een kop soep en een broodje beschikbaar. Om 20.00u 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.

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

