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“Rituals” Gregoriaanse Vespers, zondag 15 april 16.30 uur Josephkerk
Het GKU o.l.v. Anthony Zielhorst zingt in de serie Rituals gezongen vespers voor de 3e zondag na Pasen volgens
de Nieuwe Ordo. Paul van der Woude speelt o.a. prachtige orgelmuziek van de Nederlandse componist Louis
Toebosch (1916-2009) op het fraaie, recent gerestaureerde historische orgel dat tussen 1871 en 1875 werd
gebouwd door de Duitse orgelmaker Friedrich Meyer. U bent van harte welkom zondagmiddag 15 april om
16.30u in de Josephkerk, Draaiweg, Utrecht
Jom Hashoah zondag 15 april 19.00 uur Voormalige synagoge Springweg 162
Herdenking is dan aan de orde, herdenking van deze onuitwisbare schande over onze cultuur en onze kerken:
de planmatige moord op meer dan zes miljoen Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een verschrikking waar
woorden te kort schieten als we kijken naar de slachtoffers en als we kijken naar de daders, naar hen die-opzijkeken. Herdenking die niet begint bij deze open deur naar de hel: al eeuwenlang is het alsof in de talloze
moordpartijen op Joden, de gewetenloze plundering van hun bezittingen, er een effen pad is bereid naar de
Shoah. Herdenking die niet eindigt bij de gebeurtenissen tot aan de val van het Nazi-rijk; ook direct daarna zijn
er Joden in Europa vermoord, leeggeplunderd, genegeerd. Herdenking die, al dan niet uitgesproken, stil wordt
bij de bovenmenselijke veerkracht om zichzelf te blijven, dat wil zeggen te weten dat de Eeuwige met Israël
een aparte relatie heeft. Tijdens deze herdenking is Herman Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom
Utrecht, de spreker.
Sant’Egidio Utrecht, vrijdag 20 april 19.30 uur
Vrijdag 20 april houdt Sant’Egidio Utrecht weer het avondgebed om 19.30 uur in de kapel van de zusters
Augustinessen, hoek Waterstraat/Oudegracht. Het team nodigt van harte uit mee te bidden en ook na afloop
elkaar te ontmoeten en bij te praten.
Vormelingen op reis naar de Slangenburg, zaterdag 21 april
De jongeren die zich voorbereiden op het vormsel gaan op zaterdagmiddag 21 april een bezoek brengen aan
de Willibrordusabdij (“De Slangenburg”) bij Doetinchem. Ze zullen ontvangen worden door Broeder Coert, die
zich over alle gasten die aankloppen ontfermt. Hij geeft een rondleiding door het klooster en gaat in gesprek
over het leven in een klooster en zijn inspiratie. De vormelingengroep zal de vesper met de broeders
meebidden en gaat daarna in de buurt nog een pannenkoek eten.
Muzikale Thema Vesper, zaterdag 21 april 18.00 uur Aloysiuskerk
Op 21 april is weer een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk. Wim Does zal dan een “Kleine Orgelmis”
verzorgen, heel bijzonder want alle delen van een misuitvoering zullen dan op orgel klinken, vanaf het Kyrie tot
aan het Agnus Dei. De luisteraar wordt in meditatie meegenomen om voor zichzelf in stilte onder het
beluisteren van orgelklanken de viering te beleven. Er zullen werken van o.a. J. Brahms, J.S. Bach, F.
Mendelssohn-Bartholdy (de prachtige orgelsonate nr. 6) en M. Reger klinken.
De MTV is op zaterdag 21 april 2018 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij
de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.
Introduction and information preparation First Holy Communion April 22, 11.30 uur
Sundaymorning April 22 11.30 at Nieuwe Gracht 61 the program preparation First Holy Communion for
children in English will start. First H.Communion will be celebrated July 1. A welcome for parents and children
who want to participate.
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Leerhuisavond, maandag 23 april 20.00 uur Broerestraat 12
Onder leiding van Tirtzah Middleton er weer een leerhuisavond, de laatste voor dit seizoen. Het onderwerp is
het Lied der liederen, Sjier HaSjieriem, het Hooglied. Ongetwijfeld wordt het weer een boeiende avond. We
beginnen als gewoonlijk om 20.00 u.; inloop vanaf 19.45 u. Plaats: Thomas à Kempishuis (achter de Gerardus
Majellakerk), Broerestraat 12. Vrij parkeren en vlakbij een bushalte. Bijdrage €2,00 voor koffie/thee
‘Walk of peace-vredesweek’- doe mee met je idee!
De netwerkbijeenkomst van 11 april ter voorbereiding van de vredesweek 2018 bood een uitwisseling van
ideeen en activiteiten die in de derde week van september plaatsvinden in de Utrechtse wijken: debatten,
bezinningsbijeenkomsten, initiatieven voor ontmoeting, vieringen, creatieve uitingen. Speciale aandacht kreeg
de ‘Walk of Peace’ op zondagmiddag 23 september: een wandeling die start bij de Ulumoskee en eindigt op
het Domplein langs plekken, ontmoetingen en doe-plekken die vrede oproepen. Organisaties, en
gemeenschappen die ook met een vredesinitiatief willen aansluiten zijn voorlopig nog van harte welkom.
Aanmelden en info: Initiatiefgroep Walk of Peace Arie-Nico Verheul, info@uplr.nl
Oriëntatie- en basiscursus koordirectie.
Dit najaar start de NSGV Utrecht wederom met de oriëntatie- en basiscursus koordirectie (2018 -2019) op
verschillende locaties binnen het bisdom Utrecht. De cursus bestaat uit vijftien zaterdagen van 10.00 – 14.00
uur met een frequentie van ongeveer een keer per twee weken, te beginnen in november, docent is Ronald de
Haan. De cursus is bedoeld voor aankomende- alsmede huidige koordirigenten, die zich graag verder willen
bekwamen in het leiden van liturgische koren. Het aanbod van de cursus is gericht op het ontwikkelen van
basis slagtechnische vaardigheden alsmede het benoemen van aspecten waar een dirigent in de praktijk mee
te maken krijgt: voorbereiding, muzikaal beleid en een verantwoorde programmering binnen de liturgie.
Verder wordt er ingegaan in verdieping en kennismaking van liturgisch repertoire en eenvoudige algemene
muziekleer.
Gedurende de cursus zal er viermaal een koorpracticum plaatsvinden, waarbij het niveau van elke cursist
afzonderlijk leidend is. De cursus wordt afgesloten met een deelnamecertificaat en rapportage.
De kosten van de gehele cursus bedragen € 520,-.
Voor aanmelding en verdere informatie kunt u terecht bij cursuscoördinator Marcus de Haard, tel: 0649957318. E-mail: post@nsgv-aartsbisdom.nl.
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