
Tarcisiusdag in Utrecht 

Op zaterdag 24 mei vond de 3e Tarcisiusdag in Utrecht plaats, 
een dag speciaal voor alle acolieten en misdienaars  
uit het  Aartsbisdom Utrecht. 

 

Voor de Lebuinus-misdienaars en acolieten begint de dag op het station van Deventer.  
Daar komen ze met hun begeleiders bij elkaar en vertrekken met de trein van 08.02 uur richting 
Utrecht.  
Zo'n treinreis is al een belevenis op zich. 

In Utrecht worden vanaf 09.30 uur  
in totaal 272 !! misdienaars/acolieten en 86 begeleiders  
in het Tarcisiushuis verwacht. 
De stad Utrecht zal haar ogen uitkijken!  
Want vandaaruit trekken we met z'n allen  
in een lange processie - mét het Tarcisiusvaandel -  
naar de Catharinakathedraal. 
 Heel indrukwekkend is de stilte die ons begeleidt! 

 

Bij de ingang van de kathedraal wacht kardinaal Eijk 
ons bij de ingang op, samen met de hulpbisschoppen 
Hoogenboom en Woorts, met vicaris Pauw, met rector 
Kuipers, pastoor Van der Vegt en natuurlijk met alle 
pastores - dus ook onze pastoor Joachim -  die met de 
misdienaars en acolieten uit de vele parochies zijn 
meegekomen.  

 

Vervolgens begint de dag officieel met de eucharistieviering die muzikaal ondersteund wordt door 
het jongerenkoor St. Antonius uit Ede.  



 
Het evangelieverhaal van deze zaterdag brengt ons naar de bruiloft te Kana, waar Jezus 6 kruiken 
water in wijn verandert. In de voorbede dragen ook wij onze kruiken aan om ze door God te laten 
vullen. 
 

 Aansluitend aan de eucharistieviering volgt een spetterend en creatief midddagprogramma in 
de binnenstad. 
Om ook zonder liturgische kleding herkenbaar te zijn voor elkaar én voor de stad, krijgt iedereen 
een echte 'bisdompet'. Gekscherend wordt deze al omgedoopt tot 'werkmijter'.  
 
Wat zo spetterend is, wordt eindelijk onthuld: de Lebuinus groep maakt een rondvaart  
door de grachten van Utrecht: bekend terrein voor pastoor Joachim, dus verdwalen kunnen ze 
niet. Andere groepen beklimmen de Domtoren, gaan bowlen of kano-/sloepvaren.  
Het Tarcisiusteam heeft gezorgd dat er voor elk wat wils is!  

 

 

 

 

 

 

 



Daarna is lunchpauze en gaat de Lebuinusgroep terug naar de Catharina-kathedraal, waar ze zich 
kunnen uitleven in vier creatieve en leerzame opdrachten, waarbij punten te verdienen zijn. Ze 
weten uit ervaring (2012) dat de groepen met de hoogste scores een prijs wacht. Fanatiek gaan 
alle groepen aan de slag. Ook in de Willibrord-kerk, de Augustinus-kerk en het Ariënshuis kunnen 
de andere groepen dezelfde opdrachten-ronde doorlopen. 
 
Rond 15.30 uur is het een gezellige drukte in de bisdomtuin, waar iedereen weer bij elkaar komt 
en kan bijkomen van alle belevenissen. Het Tarcisiusteam verwent alle hongerige magen met een 
broodje lekkers.  
 
Traditiegetrouw wordt de dag afgesloten met 'de balkonscene' en prijsuitreiking. Vanaf het balkon 
spreekt kardinaal Eijk de jeugd nogmaals toe en gaat vicaris Pauw over tot de prijsuitreiking. Dan 
blijkt dat onze Lebuinusgroep zich goed door de opdrachten heen geslagen heeft. Zo goed zelfs dat 
de derde prijs in de wacht gesleept wordt. Apetrots is groot en klein als ze hun beker uit handen 
van de kardinaal ontvangen! 

Na 17.00 uur wordt het opeens weer stil in Utrecht: na een mooie, leerzame, gezellige en zonnige 
Tarcisiusdag gaan alle misdienaars, acolieten en begeleiders vele indrukken rijker huiswaarts. 

 


