
Parochie-uitstap

Sint-Theresia Berchem

Utrecht

‘Oud, maar nog zo sterk’

Zaterdag 19 september 2015

Op zaterdag 19 september is het weer zover :
met een uitstap naar Utrecht (NL) willen we
– na Xanten, Nijmegen, Rijsel, Aken, Brugge,
Den Bosch, Valenciennes/Bavay en Düsseldorf
– de draad van onze parochietrips ten negenden
male oppikken. Negen … zaligsprekingen ?

Utrecht, met 335.089 inwoners de vierde   stad
van Nederland, bevindt zich in de Randstad en
is centraal gelegen op een knooppunt van we-
gen,  spoorwegen en waterwegen. Het was een
van de eerste steden in het huidige Nederland
met stadsrechten en heeft een lange geschiede-
nis ; en een belangrijk historisch centrum.

Rond 50 n.C.  bouwden de Romeinen  aan de
Rijn Castellum Traiectum, een versterking van
hout en aarde. Het fort maakte deel uit van hun
noordelijke verdedigingslinie, de limes. Na hun
vertrek streden Friezen en Franken er lange tijd
om ; de overgebleven ommuring leefde voort
onder de naam  Trecht. In  690 stichtte de  An-
gelsaksische missionaris-bisschop  Willibrord
binnen deze grotendeels verlaten grenspost een
geestelijk centrum met twee – later drie – ker-
ken. Hieruit ontwikkelde zich het complex van
de aan Sint-Maarten gewijde  Domkerk. Vanaf
de achtste eeuw, met een onderbreking vanwe-
ge  Vikingen, zetelde een bisschop in Utrecht,
dat  daardoor  het  religieuze  centrum  van  de
Noordelijke  Nederlanden was.  In  1122 kreeg

Utrecht de  stadsrechten bevestigd door keizer
Hendrik V. Van dan af groeide de stad in om-
vang en belang, ondanks de concurrentie van
de buurstaten, die vaak tot (burger)oorlog leid-
de. In de 16de en 17de eeuw speelde Utrecht ook
op cultureel vlak een hoofdrol, o.a. in de schil-
derkunst, met zijn zgn. Utrechtse     School.

Oude stadskaart

Tot begin 19de eeuw kende de stad oproer, door
o.a. de gilden, de reformatie en de bezettingen
door  Spanjaarden  en  Fransen.  Vanaf  de  19de

eeuw  werden  nutsvoorzieningen aangebracht,
wat de leefsituatie voor de bevolking sterk ver-
beterde en aanleiding gaf tot de eerste stadsuit-
breiding. De grootschalige uitbreiding kwam er
echter net voor en net na WO II.

Thans is Utrecht een toonaangevende beurzen-
en conferentiestad, economische vooral sterk in
de  dienstensector.  Kenmerkend  voor  de  stad
zijn o.a. de werven en de Dom (met de 112 m.
hoge Domtoren)  waaraan de stad de bijnaam
Domstad ontleent. Ze huisvest naast drie uni-
versiteiten een aantal musea en festivals.
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Even concreet nu :

Wanneer ? zaterdag 19 september, om 8.15 u.
stipt

Waar ? Sint-Theresia,  onze kerk – Grote
Steenweg 650, 2600 Berchem

Programma ?

11.00 u.

12.00 u.
12.30 u.

13.45 u.

14.00 u.

15.30 u.

16.00 u.

17.00 u.
17.45 u.
20.00 u.

Geleid  bezoek  aan  de  Dom,
in twee groepen
wandeling naar het restaurant.
lunch  in  café-restaurant  He-
mingway (3 ‘gangen’)
vertrek te voet naar Museum
Catharijneconvent
Geleid  bezoek  aan  Museum
Catharijneconvent,  in  twee
groepen. 
Vertrek  te  voet  naar  Rederij
Schuttevaer
Stadsrondvaart  over  de  U-
trechtse grachten
Vrije tijd
Met de bus naar huis
Aankomst aan de kerk

Prijs ? € 65,50 ; deze prijs ligt hoger dan vo-
rig jaar, maar bevat alle bezoeken  én
een typisch ‘Hollandse lunch’! Drank
inbegrepen.

Inschrijven ?
Gelieve vóór 11 september 65,50 € per
persoon over te maken op het rekening-
nummer  BE46  0635  6140  7036 van

Marc Van den Sande, Sint-Reinhildis-
straat 15, 2640 Mortsel ; graag  met de
vermelding uitstap  Utrecht  +  het
aantal personen

Let wel !  Dit rekeningnummer is  niet
dat van de parochie ; het is een tijdelij-
ke rekening, die nog moet dienen voor
de komende acties (vb. de wijnactie).

Fotomateriaal …

De dom en zijn (apart staande) domtoren

De organisator

Die kent u ongetwijfeld al …

Marc Van den Sande (°1959) is  classicus  en
leraar Latijn aan het Onze-Lieve-Vrouwecolle-
ge te Antwerpen. Als secretaris van NKV-Ant-
werpen ( = het Nederlands Klassiek Verbond –
Afdeling Antwerpen) weet hij het nodige over
de Romeinen en hun cultuur. Tevens is hij lec-
tor in de mis van 10.30 uur, echtgenoot van Els
Vochten – die onze uitstap van zes jaar geleden

mee begeleidde – en vader van drie kinderen,
w.o. misdienaar Pieter.

Fotomateriaal …

In Catharijneconvent waakt men over u …

… en langs de kade ook !

En wees gerust …

Ver hoeven we niet te stappen, want alle loca-
ties liggen dicht bij elkaar. Er zijn slechts twee
verplaatsingen te voet ; en overal waar we ko-
men, kan men zitten.


