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Adventsproject van start in Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie
De adventstijd van 2017 voeren de katholieke geloofsgemeenschappen van de samenwerkende parochies Utrecht
actie 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 we 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 Euro €
7500,- Met dit bedrag kan een drietal ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en 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.
Giften voor de adventsactie kunnen worden overgemaakt op giro NL78 RABO 0181 91 65 25 t.n.v.
St. Martinus Utrecht o.v.v. adventsactie 2017.
Sant’Egidio – gebedsdienst Vrede, vrijdag 15 december 19.30 uur
Op de vrijdagavond 15 december 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters
Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat).
Lichtjestochten: Utrecht Oost, vrijdag 15 december; Tuindorp zaterdag 16 december
Op vrijdagavond 15 december kan tussen 18.00 en 20.00 uur rond het Wilhelminapark de Lichtjestocht Utrecht
Oost weer worden beleefd. De route loopt van de Engelse kerk door het park en eindigt na het stalletje in de
Aloysiuskerk bij De Wilg (centrum voor mensen met verstandelijke of psychische beperking). Er doen al veel
mensen mee en wie het leuk vinden om met de uitvoering een handje te helpen is van harte welkom. Neem
contact op met Jan Uijtewaal. Mail: jan_ui@hotmail.com
Op zaterdagavond 16 december van 18.00-20.00 uur is er Lichtjestocht in Tuindorp. Start vanaf de Pauluskerk en
via de Tuindorpkerk en het Eykpunt eindigend in de Jeruzalemkerk bij het Winkelcentrum De Gaard. Daar is een
levende kerststal en in de Jeruzalemkerk staat een kerstgroep opgesteld afkomstig uit de verzameling die bij de
Aloysiuskerk wordt bewaard.
Nieuw kwartaalmagazine: Klooster - Word abonnee
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!
Aanmelden voor een abonnement bij info@adveniat.nl
Centraal secretariaat en nieuwsbrief
In de week van 18 december verschijnt er een nieuwsbrief voor de periode van week 51 van 2017 tot en met week 2
van 2018. Levert u tijdig uw kopij aan?

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

LUDGERUS

Actueel 50
11 t/m 17 december 2017 8e jrg.

Contactadres:
Adr. van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht
T 030 – 244 13 19

W www.katholiekutrecht.nl
E secretariaat@katholiekutrecht.nl
ma t/m do: 9 – 16 uur | vr. tot 12.00 uur

Vieringen in de Sint Ludgerusparochie t/m 17 december 2017
week 50
di. 12 dec.

tijd
09.00

viering
Eucharistie

adres
Lichtenberchdreef 4

RAF

wo. 13 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

vr. 15 dec..

10.00
18.00

Wereldwake
Gregoriaanse Vespers

Händelstraat
Kanaalstraat 200

DOM
ANT

za. 16 dec.

15.00

Eucharistie

Rafaelkapel

RAF

Zo. 17 dec.

10.00

Woord en Gebed en Zang

Palestrinastraat 2

DOM

10.00

Antoniusviering

Kanaalstraat 200

ANT

10.00

Woord en Gebed

Boerhaaveplein 199

NIC-MON

10.00

Gebed en Ontmoeting

Bethelkerk, Burg. Norbruislaan 1

JAC

11.00

Eucharistie

Lichtenberchdreef 4

RAF

do. 14 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.

Projectkoor herdertjesviering Josephkerk
Op de avond voor Kerstmis (24 december) is om half 5 weer de beroemde Herdertjesviering in de
Josephkerk. Net als andere jaren zal er een levende kerststal zijn en worden kinderen uitgenodigd om mee te
spelen in het Kerstverhaal.
Speciaal voor deze herdertjesviering wordt een projectkoor gevormd waar iedereen die van zingen houdt (699 jaar) aan mee kan doen. We zingen de traditionele kerstliederen en enkele mooie koorliederen. De
repetities zijn op zondag 10 december en zondag 17 december van 15.00 uur tot 17.00 uur. De generale
repetitie is op donderdagavond 21 december vroeg op de avond. Voor info en aanmelden kunt u contact
opnemen met E: info@josephkerk-utrecht.nl.
Kerststal Dominicuskerk
De Dominicuskerk heeft nog als enige in de stad een prachtige buitenkerststal. Ook binnen staat een mooie
houtsnijwerk kerstgroep. Kerstavond 24 december 19.00 uur is er, zoals dat al jaren gebeurt, een
Gezinskerstviering in de Dominicuskerk, waarin het kerstverhaal met eigentijdse elementen erin wordt
verteld. Kinderen ‘spelen’ het verhaal. Een groep jongeren (in het kader van hun maatschappelijke stage)
heeft deze viering samen met een team van de Dominicuskerk voorbereid en zorgen bij de uitvoering ook
voor allerlei vormen van (ook technische) ondersteuning. Een ad hoc koor van ouders en andere vrijwilligers
treedt erbij op. Jaarlijks trekt deze viering zeer veel bezoekers (vorig jaar ongeveer 600).

Actueel 50

LUDGERUS

11 december – 17 december 2017 8e jrg.

Contactadres:
Adr. van Ostadelaan 4
3583 AJ Utrecht
T 030 – 2546147

W www.katholiekutrecht.nl
E secretariaat@katholiekutrecht.nl
ma t/m do: 9 – 16 uur | vr. tot 12.00 uur

Sinterklaas in het Taalcafé
Nu Sint in het land is geweest, werd daar natuurlijk ook in het Taalcafé volop over gesproken. Het is een
traditie die voor veel mensen helemaal nieuw is en soms ook moeilijk te begrijpen. Een aantal deelnemers
keek dan ook raar op toen de Sint ineens voor hen stond in het taalcafé. Na een korte introductie van de Sint
werden volop foto’s van hem gemaakt. En vooral het dichten en rijmen werd goed ontvangen door de
deelnemers. Een deelnemer maakte samen met een vrijwilliger dit gedicht:
We kunnen in onze eigen taal, Heel goed praten allemaal.
Maar ga je ergens anders leven,Dan duurt het meestal echt wel even.
Totdat je alles goed verstaat,En die nieuwe taal ook praat.
Je moet bijna opnieuw beginnen,Woordjes leren, en dan zinnen.
Oefenen met oe, eu, ij, Is nog best wel een karwei.
Heel veel praten helpt dan goed, Want als je dingen vaker doet,
Dan gaat het leren extra snel, En lukt dat Nederlands je wel.

Oliebollen bakken
De Rafaelparochie gaat oliebollen bakken voor de receptie op 1 januari 2018,
maar ook voor de parochianen die niet zelf bakken en hun oliebollen willen
kopen.
Prijs per stuk 0.50 cent, 10 voor € 4.50
Bestellen voor 29 december via E-mail: fam.sangers@planet.nl met
vermelding van aantal, naam en telefoonnummer.
Afhalen: op zondag 31 december vanaf 11.00 tot 15.30, Lichtenberchdreef 4 Utrecht.
De ‘bakkers’ van de Rafaelkerk willen graag meer ‘’verbinding’’ maken met de Ludgerus gemeenschap, en
nodigen parochianen uit te komen helpen bij de uitgifte op de 31ste.

AGENDA ACTIVITEITEN
maand: december 2017
Datum
Tijd
12 dec
15.30
12 dec.
20.00
14 dec.

19.30

15 dec.

10.30

15 dec

14.00 16.00

17 dec

15.00

Locatie
Rafaelkerk
Kapittelzaal
Palestrinastraat 1
Refter
Palestrinastraat 1
Kapittelzaal
Palestrinastraat 1
Dominicuskerk
Händelstraat
Dominicuskerk
Händelstraat

Activiteit
Dominicus
Leesgroep
Dominicus Bijbel
Leerhuis
Inloop met
koffie/thee
Senioren
kerstontvangst
m.m.v. AH
Kerstconcert van
en door de wijk

Opmerkingen
Kinderclub
Halik: De nacht van de
biechtvader (vervolg)
Met Henk Jongerius o.p

Alle senioren uit de wijk zijn
welkom
Na afloop glühwein en
chocomel

