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Pastoor Hans Boogers maakt kennis met geloofsgemeenschappen
Het is een wens van onze nieuwe pastoor Hans Boogers kennis te maken met de geloofsgemeenschappen in de
samenwerkende parochies. De komende tijd zullen kennismakingsbijeenkomsten worden belegd waarop Pastoor
Boogers zich voor zal stellen en ook leden van de geloofsgemeenschap kenbaar kunnen maken wat hen
bezighoudt. Ook de andere leden van het pastoraal team zullen wanneer mogelijk aansluiten bij deze gesprekken.
Geloofsgemeenschappen kunnen bij het centraal secretariaat een voorkeur moment aangeven voor deze
bezoeken. De komende weken staan er bijeenkomsten gepland op 10 juli 19.30 uur Adriaen van Ostadelaan 4
voor de geloofsgemeenschap Aloysius en op een seniorendag van de geloofsgemeenschap Johannes-Bernardus
op 18 juli 10.30-15.30 Oranje Nassaulaan 2. Pastoor Boogers zal daar tot ongeveer 13.00 uur aanwezig zijn.
Afsluiting Catharinakathedraal
U hebt ongetwijfeld gehoord dat het parochiestuur, de Personele Unie, overweegt om op termijn de
Catharinakathedraal te sluiten. Dat maakt deel uit van een veel omvattender plan, om de drie samenwerkende
parochies financieel gezond te maken en daarmee ook voor de toekomst te kunnen bieden wat nodig is voor
Katholiek Utrecht. De komende maanden wordt gewerkt aan dit plan. De uitvoering daarvan zal gaan in overleg
met de geloofsgemeenschappen en met het bisdom. Het is van groot belang alle feiten goed te kennen vóór er
wordt beslist. Tot die feiten hoort zeker ook wat een alternatief kan zijn voor bijvoorbeeld sluiting van een
kerkgebouw. Andere exploitatiemogelijkheden, kostenbesparing, of een ander manier van gemeenschap zijn. De
inbreng van eenieder wordt op hoge prijs gesteld. De Personele Unie zal na de zomer in gesprek gaan met de
verschillende gemeenschappen.
Student uit de Eliaparochie (Boekarest) zoekt per september tijdelijk kamer in Utrecht
Sinds jaren onderhouden de gemeenschappen van de Antonius- en Dominicuskerk in Utrecht contact met twee
orthodoxe parochies in Boekarest (Roemenië). Via de priester van een van deze parochies kreeg oud-pastoraal
werker Gerrit Jan Westerveld de vraag of mensen van de Utrechtse katholieke gemeenschap een jongen uit zijn
parochie kunnen helpen bij het vinden van woonruimte, als springplank naar een kamer in de reguliere
studentenhuisvesting. Deze jongen wil in september beginnen en hij beheerst volgens zijn Europese getuigschrift
de Engelse taal op B-2 niveau. Voor meer informatie: Gerrit Jan Westerveld, gj.westerveld@tiscali.nl of bij het
secretariaat van de Dominicuskerk: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 6 juli – 19.30 uur, Kapel van de zusters Augustinessen
Op de vrijdagavond 6 juli 19.30 uur houdt Sant’Egidio het laatste avondgebed voor de zomerstop in de kapel van
de zusters Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). Op vrijdag 7 september beginnen ze weer met
het avondgebed. Van dan weer iedere eerste en derde vrijdag van de maand. Iedereen is van harte welkom.
Taizéviering, zaterdag 7 juli – 18.30 uur, Johannes-Bernarduskerk
Zaterdagavond 7 juli bent u weer welkom in de Johannes-Berrnarduskerk (Hoograven) voor een gebedsviering in
de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden de liederen ingezongen.
Oranje Nassaulaan 2. Eerste zaterdag van augustus is er geen Taizéviering. Eerstvolgende Taizéviering op zaterdag
1 september.
Zomerfeest Jacobusgemeenschap, zondag 8 juli – 10.00 uur, Zuilen
Na een bewogen jaar van afscheid, verdriet, verhuizingen, maar ook van hergroeperen en opnieuw beginnen, is
het op zondag 8 juli tijd voor een zomerfeest! Een feest als blijk van waardering voor de inzet en het vertrouwen
van iedereen tijdens de afgelopen jaren, maar ook om te zorgen voor onderlinge verbondenheid. De dag begint
met een eucharistieviering om 10.00 uur bij de zusters van het Cenakel met als voorganger pastor Joseph Wissink.
Na de dienst is er een gezellig samenzijn in het SEB gebouw aan de Wattlaan 10 vanaf 11.15 uur. Er is koffie, lunch
en muziek aanwezig. Ook zij die niet aan de kerkdienst kunnen deelnemen zijn van harte welkom op dit
zomerfeest.
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Piekenkermis-Mis, zondag 8 juli – 10.30 uur, Maliebaan in Utrecht
Op zondag 8 juli is iedereen van harte welkom in de autoscooter op de Maliebaan voor de plechtige PiekenkermisMis. De celebrant is pater B.E.M. van Welzenes sdb, pastoor en landelijke aalmoezenier voor binnenvaart en
kermisexploitanten. Deze mis is opgedragen aan de zieken en de overledenen. Met medewerking van de
Muziekvereniging Caecilia Schalkwijk.
Jaarlijkse picknick Dominicus en Antonius gemeenschap, zondag 8 juli – 11.00 uur, Dominicus kerkplein
Na de feestelijke viering van zondag 8 juli is er om ongeveer 11.00 uur de jaarlijkse picknick op het Dominicus
kerkplein (bij mooi weer). Iedereen wordt uitgenodigd iets te drinken, eten of snoepen mee te brengen. Voor
koffie en thee wordt gezorgd. Helaas is pater Jozef Essing plotseling verhinderd om voor te gaan. Erik Borgman
neem het over.
Kanaleneiland Gespreksgroep ‘Stil bij het bestaan’, maandag 9 juli – 10.30 uur, Wederkomst des Heren
Op maandagmorgen 9 juli is de volgende bijeenkomst van het maandelijks gesprek waarin nagedacht kan worden
wat er in ons leven belangrijk is. Nieuwe deelnemers zijn welkom. De gesprekken starten vanuit het lezen van een
stukje uit de Bergrede van Jezus (te vinden in evangelie van Matteus). Het gesprek vindt plaats op
maandagmorgen 10.30 -12.00 uur. Bij Bosshardt , de RK geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren en PKN
Pioniersplek De Haven steunen deze gesprekskring. Meld je aan bij eline.boersema@legerdesheils.nl – Marco
Pololaan 115-117
Dominicusfeest, zondag 5 augustus – 10.00 uur, Dominicuskerk
Ter nagedachtenis aan de sterfdag van hun patroonheilige Dominicus de Guzman, op 6 augustus 221 gestorven
in Bologna. Voorganger is pater Jozef Essing o.p.
Pelgrimstocht jonge Dominicanen, woensdag 15 augustus – 15:00 uur, Dominicuskerk
Komende zomer zullen vijf nieuwe broeders Dominicanen hun intrek nemen in het dominicanenklooster van Het
Steiger in Rotterdam. De oudere broeders die daar wonen maken plaats voor de jonge generatie die een nieuwe
communiteit zal gaan vormen. Momenteel wonen de meeste van hen nog in Huissen. Om die nieuwe start te
markeren willen de student-broeders hun toekomst letterlijk tegemoet wandelen door een pelgrimstocht van
Nijmegen naar Rotterdam. Deze tocht zal op 15 augustus a.s. via Utrecht lopen. Voor meer informatie:
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Kloosterweekend, 17-19 augustus 2018, Sint Willibrordsabdij in de Slangenburg-Doetinchem
Het thema van het weekend is de apostolische geloofsbelijdenis: het Credo, de oudste christelijke tekst. Het
weekend wordt begeleid door Hettie van Hessen en pr. O. Swijnenberg. De praktische ondersteuning wordt door
Elaine Kempees uitgevoerd. De kosten zijn € 150,-p.p. Dit is inclusief rondleiding abdij. Mocht de hoogte van het
bedrag een bezwaar zijn, neem dan even contact op. U kunt het bedrag overmaken op NL54INGB0007648080 ten
name van H. Eijbergen. Er zijn éénpersoons- en twee persoonskamers met toilet en douche. Voor meer info:
www.willibrords-abbey.nl of Elaine Kempees 06-13613689, elainekempees@gmail.com; Hettie van HessenEijbergen 030-2725712, hettieeijbergen@gmail.com.
Binnenstad: Kerken kijken tot 9 september
Inmiddels is in de binnenstad van Utrecht het jaarlijkse kerken kijken weer van start gegaan. Katholiek Utrecht is
daarbij alleen door de Catharinakathedraal vertegenwoordigd. Gratis toegang tot al deze historische gebouwen
op de tijden die van ieder gebouw op de website www.kerkenkijken.nl worden aangegeven. Nieuw dit jaar is het
onderdeel Kerken Luisteren: bijna wekelijks een gratis concert in het prachtige decor van één van de Utrechtse
binnenstadskerken.
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