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Deurcollecte 2 en 3 juni
Deze maand was bisschop Paride Taban uit Zuid-Soedan in Nederland, waar hij de Four Freedoms Award
ontving, vanwege zijn jarenlange inzet voor vrede in het door oorlog geteisterde Zuid-Soedan. Kardinaal Eijk
ontmoette mgr. Taban en is onder de indruk van zijn vredeswerk. Daarom vraagt kardinaal Eijk de parochies in
het Aartsbisdom Utrecht om in het weekend van 2 en 3 juni een extra (deur)collecte te houden, om het werk
van mgr. Taban te steunen. Meer informatie treft u aan in de brief van kardinaal Eijk, die als bijlage is
bijgevoegd. Heel hartelijk dank voor uw medewerking!
Sacramentsprocessie
Zondag 3 juni is er de jaarlijkse Sacramentsprocessie in Zuilen, Utrecht De H. Mis begint om 14.00 uur samen
met de Filipijnse katholieke gemeenschap (Engels) in de Ludgeruskapel, Bonifaciusstraat, Utrecht. Aansluitend
wordt de Sacramentsprocessie gelopen door verschillende straten in Zuilen. Na afloop is een gezellige pot-luck
maaltijd in de tuin van de zusters (iedereen neemt hiervoor een gerecht mee). Info: 030-243516
Afscheidsviering Pastoor Huitink en pastor Westerveld
De afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld zal plaatsvinden op zondag 3 juni
10.30 uur in de Aloysiuskerk.
LET OP: De tijd die vermeld staat in het juni nummer van Tussentijds Magazine klopt niet.
Zondag 3 juni: voor kinderen eigen kinderwoorddienst in afscheidsviering
De viering waarin de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht afscheid nemen van de pastores Westerveld
en Huitink zal voor de kinderen een eigen kinderwoorddienst hebben. Samen met pastor Martens gaan de
kinderen die meedoen samen aan de slag rond het thema van de dag. Naast afscheid is het ‘Sacramentsdag’.
Tridentijnse Mis
U bent van harte welkom op donderdagavond 7 juni in de Catharinakathedraal om 19:00 uur voor de
Tridentijnse Mis met medewerking van een kleine Gregoriaanse Schola in het teken van het hoogfeest van het
Heilig Hart van Jezus (8 juni).
Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 8 juni 19.30 uur
Op de vrijdagavond 1 juni 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters Augustinessen
op de Oudegracht (hoek Waterstraat).
Buurtpastoraat Utrecht viert 25-jaar
Met een viering en receptie gedenkt het Buurtpastoraat Utrecht op vrijdag 8 juni in het Johannescentrum dat
het 25 jaar bestaat. Het Buurtpastoraat begon als bijzonder pastoraat van het (stads)dekenaat Utrecht gericht
op kwetsbare bewoners die vaak weinig of geen aanzien hebben in de samenleving. Buurtpastores Monique de
Bree en Titus Schlatmann gingen aan het werk in respectievelijk Daalsedijkbuurt en Rivierenwijk. De nieuwe
vorm van pastoraat werd begeleid door onderzoek door Andries Baart. Daarmee is dit pastoraat de bakermat
geworden van de presentiebenadering die nu ook in zorg, welzijn en management aanhang vindt.
Inmiddels zijn in diverse wijken van Utrecht zes (parttime) buurtpastores actief en werd het werk ondergebracht
in een zelfstandige stichting.
Bij de viering van het jubileum is iedereen welkom: 8 juni 15.00 uur Johannescentrum, Moezeldreef 400. U kunt
zich aanmelden: m.kling@buurtpastoraatutrecht.nl
Rozenkransgebed voor de vrede op 9 juni in Utrecht
De Nederlandse bisschoppen willen in 2018 samen met alle katholieken elke maand op een speciale dag de
rozenkrans bidden met als intentie de vrede in de wereld. Iedere maand wordt in één van de bisdommen tijdens
een bijzondere gelegenheid hiervoor gebeden. De bisschoppen roepen gelovigen op om mee te doen, ieder op
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zijn of haar eigen plek, alleen of met anderen tezamen. Het Aartsbisdom Utrecht is in juni en september de plek
waar de rozenkrans wordt gebeden. Op 9 juni vindt het gebed plaats in de H. Gerardus Majellakerk te Utrecht.
De R.-K. Kerk viert op deze dag de Gedachtenis van het Onbevlekt Hart van Maria. Na afloop van de avondmis in
de H. Gerardus Majellakerk (Vleutenseweg 517, aanvang H. Mis: 19.00 uur) bidt Mgr. Hoogenboom het
rozenkransgebed tot intentie van de vrede. Hij is ook hoofdcelebrant tijdens de Eucharistieviering. Voorafgaand
aan de avondmis is er Stille Aanbidding.
Installatie pastoor Boogers
Op 29 juni 2018 zal Hans Boogers worden geïnstalleerd als pastoor van de samenwerkende parochies Katholiek
Utrecht. De plechtigheid zal plaatsvinden in de Sint Catharinakathedraal aan de Lange Nieuwstraat 36 tijdens de
Eucharistieviering van 19:00. Aansluitend is er een receptie in het Bonifatiushuis Nieuwgracht 61 waar u welkom
bent voor een hapje en een drankje.
Kerken Kijken Utrecht zoekt nieuwe gidsen
Elke zomer verzorgt Kerken Kijken Utrecht de openstelling van 11 Utrechtse binnenstad kerken voor publiek.
Dit cultuurhistorische project zou niet mogelijk zijn zonder de vrijwillige inzet van gidsen. Voor het nieuwe
seizoen (26 juni t/m 8 september) zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons gidsenteam te
ondersteunen. Wij zoeken vrijwilligers die meer (willen) weten over kerkgebouwen en hun geschiedenis, daar
graag over vertellen, die het leuk vinden in een team te werken, die een gastvrije instelling hebben en soms een
mondje over de grens spreken. Meer informatie en aanmelden via www.kerkenkijken.nl/gidsen
Kloosterweekend 17-19 augustus 2018
Dit kloosterweekend vindt plaats in de benedictijnse Sint Willibrordsabdij in de Slangenburg-Doetinchem.
Het thema van het weekend is de apostolische geloofsbelijdenis: het Credo. Het is 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 E 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 Hessen- Eijbergen 030-2725712 E-mailadres: hettieeijbergen@gmail.com
Tarcisiusdag voor misdienaars
Namens het bisdom worden alle misdienaars en acolieten met hun begeleiders weer uitgenodigd voor de
Tarcisiusdag in Utrecht op zaterdag 6 oktober. Na een feestelijke Eucharistieviering in de St. Catharinakathedraal
maken de misdienaars en acolieten een speurtocht door de mooie binnenstad van Utrecht. Heb er zin in? Geef
je dan zo snel mogelijk op bij de begeleider van je eigen parochie. Groepen kunnen tot 1 oktober worden
aangemeld bij Ben Lokate (lokate@aartsbisdom.nl). De kosten bedragen 5 euro p.p.
Mixtuur bijna 50 jaar
In mei 2019 hoopt Mixtuur haar 50-jarig koorbestaan te vieren en ter gelegenheid daarvan wordt er dit
weekend een Kerst-CD opgenomen. Deze CD zal in december te koop worden aangeboden. Om dit alles
financieel mogelijk te maken, zijn wij op zoek naar sponsoren. Dit kan al vanaf een bedrag van €25! Voor dit
bedrag sponsort u Mixtuur en ontvangt u de CD in december gratis. Ook bedrijven en particulieren die wat meer
te besteden hebben, zijn welkom voor sponsoring: voor een substantieel bedrag van € 100,00 of meer wordt,
indien gewenst uw (bedrijfs)naam op het hoesje vermeld. Uw sponsorbedrag kunt u overmaken naar NL 06
INGB 0689 1903 44 t.n.v. mw. Y M T Alewijns en/of mw. D M Kos- Oude Groen te Utrecht. Onder vermelding van
KerstCD Mixtuur 50 jaar, uw naam en mailadres. Dit mailadres zal alleen gebruikt worden om met u contact op
te nemen voor het ontvangen van de CD. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!! Website:
www.koormixtuur.nl, www.facebook.com/koormixtuur
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