St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 3 TOT EN MET 11 NOVEMBER 2018

HET GEBOD VAN DE LIEFDE
Nadat Mozes de voorschriften en geboden van God gegeven heeft, vat hij aan het eind de kern samen:
“Gij moet de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, met geheel uw verstand en met al uw
krachten.” En Jezus bevestigt dit gebod van de liefde in het Evangelie van vandaag. Het zijn voor ons
allen bekende woorden. Maar het is niet voldoende dat we dit gebod kennen, het gaat er om dat we
deze woorden ook ter harte nemen. Je moet het in je hart prenten, houdt Mozes ons voor. En dat
moeten we dagelijks doen.
pastor P. Rentinck
PAROCHIEKRONIEK
Op zondag 28 oktober is Lima Maria Scholten om 11.30 uur gedoopt. Zij woont met haar ouders Alice
Lorraine Valerie Reichert en Jasper Scholten op Begijnehof 18.
PAROCHIEAGENDA
za 03 nov
18.00 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, cantor
eenendertigste zondag door het jaar
zo 04 nov
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, gemengd koor
ma 05 nov
14.00 uur
ouderensoos
20.00 uur
doopvoorbereiding Engelstalig, pastor Smits
di 06 nov 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur
pastoraatgroep en locatieraad
do 08 nov 13.30 uur
pastoraal team Stad Utrecht
20.00 uur
redactievergadering Tussentijds Magazine
vr 09 nov
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur
CoVo
za 10 nov
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastoor Boogers, cantor
tweeëndertigste zondag door het jaar
zo 11 nov
10.30 uur Martinusdag: eucharistieviering: pastoor Boogers, pastores Martens en Smits,
instapkoor
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend
INTENTIES
Zo 04 nov: Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Kees en Jo van
Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve;
Nel Fonville-Verweij.
Za 10 nov: voor de zielenrust van ouders Engelen-Verkerk en familie.
Zo 11 nov: jaargedachtenis Joop Grim; Loet Scherrenberg en zijn ouders.
COLLECTE
In het weekend van 27 en 28 oktober bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 310,50.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap en de tweede collecte voor de Willibrordzondag.
Wij danken u voor uw gaven.

GEBEDSPRENTJES BESCHIKBAAR
In het weekend van 3 en 4 november zal Katholiek Utrecht gebedsprentjes van H. Oscar Romero en
H. Paulus VI verspreiden. U kunt de gebedsprentjes achter in uw kerk vinden.

TUSSENTIJDS MAGAZINE NOVEMBER IS BEZORGD
Deze week is het novembernummer van Tussentijds Magazine bij u bezorgd. Er is volop aandacht voor de
bijzondere momenten van deze maand. Maak kennis met Catching Cultures Orchestra, het verrassende
orkest dat de Pluim van Sint Maarten 2018 gaat krijgen. Lees dat op begraafplaats Barbara nabestaanden
worden uitgenodigd voor het herdenken van de mensen die ze missen. En hoe zal je als kerklid je
verhouden tot al die feiten rond het seksueel misbruik – twee parochianen en onze pastoor laten er zich
over uit. Daarnaast de gebruikelijke columns, nieuwtjes, aankondigingen en het overzicht van alle
vieringen.
EEN STEM UIT DE KATHEDRAAL – BOEKJE GEWIJD AAN OSCAR ROMERO – NU VOOR € 2,Een stem uit de kathedraal is een boekje dat Yosé Höhne Sparborth in 2006 schreef over de persoon,
pastor en theoloog Oscar Romero. Het is ruim voorzien van citaten van woorden van Romero voornamelijk
ontleend aan zijn preken. Nu Romero zondag 14 oktober heilig is verklaard krijgt dit boekje weer nieuwe
relevantie. De Samenwerkende parochies konden een aantal exemplaren bestellen en bieden het de
parochianen via de kerken aan voor € 2,-. Vraag ernaar.
Het is ook te verkrijgen op het centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl tel. 030 2546147.
WILLIBRORDZONDAG EN COLLECTE
‘Samen wandelen, bidden en werken’ is dit jaar het thema van Willibrordzondag (4 november). Dit
thema is een verwijzing naar de tekst van Paulus uit de Galatenbrief (hoofdstuk 5, vers 13-26), die paus
Franciscus als leidraad nam voor de oecumenische pelgrimstocht van christenen en kerken op zoek naar
herstel van eenheid en een geloofwaardig christelijk getuigenis in deze wereld. De overweging van paus
Franciscus bij zijn bezoek aan de Wereldraad van Kerken, sloot naadloos aan bij het motto dat de
Wereldraad voor de viering van zijn 70-jarig jubileum heeft gekozen.
De opbrengst van de collecte op Willibrordzondag is bestemd voor het werk van de Katholieke
Vereniging voor Oecumene die zich vanuit de R.-K. Kerk inzet voor de oecumenische samenwerking in
ons land. Meer informatie: www.oecumene.nl.
PLUIM VAN SINT MAARTEN VOOR CATCHING CULTURES ORCHESTRA
Op Martinusdag in de Aloysiuskerk, 11 november, wordt voor de tweede maal de Pluim van Sint Maarten
uitgereikt. Dit jaar ontvangt het ‘Catching Cultures Orchestra’ de Pluim. In deze Tussentijds leest u
daarover en zij zullen van zich laten horen. De Pluim wordt uitgereikt aan personen of organisaties die in
culturele uitingen verbondenheid van mensen in de geest van Sint Maarten gestalte geven. De Pluim is
mede ingesteld om de herinnering aan Chris van Deventer levend te houden.
FOLDER ST. MAARTENFESTIVITEITEN IS UITGEKOMEN
In onze kerken ligt reeds of binnenkort de folder met de festiviteiten rond de Sint Maartensviering in
Utrecht. Rond de patroonheilige van de stad is van 3 tot en met 11 november van alles te doen. De folder
is ook te lezen op www.sintmaartenutrecht.nl.
MARTINUSDAG 2018, ZONDAG 11 NOVEMBER – 10.30 UUR ALOYSIUSKERK
Vier de Sint Martinusdag mee op zondag 11 november in de Aloysiuskerk. De geloofsgemeenschappen van
de Martinusparochie komen samen in de eucharistieviering waarin het Pastoraal team voorgaat.
De Martinusparochie nodigt de geloofsgemeenschappen van de Samenwerkende parochies en eenieder die
mee wil vieren uit op deze Martinusdag. Zangers uit de verschillende kerken ondersteunen de viering in het
Instapkoor o.l.v. Sebastian Holz. De dienst zal worden besloten met het Sint Maarten Kinderzangspel,
waarvoor het kinderkoor van de Pauluskerk samen met de kinderen die in de kerk zijn het beste beentje
voorzet. Voor de kinderen is er, rond het spel, een eigen kinderwoorddienst.
Aansluitend wordt voor de Pluim van Sint Maarten uitgereikt.
Koffie en thee na de viering met koek en krentenbollen zullen de ontmoeting en gezelligheid ondersteunen.
Voor de daklozen opvang van het Catharijnehuis wordt kleding ingezameld – vooral winterjassen, shawls,
dassen, handschoenen en schoeisel zijn gewenst.
Ook kunt u voor de voedselbank houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen meebrengen om te delen
met de mensen in onze stad die het moeilijk hebben.

GESPREKSGROEP VAN MACHT ONTDAAN.
Het boek Van macht ontdaan verwoordt de betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag.
In vijf dinsdagavonden eens per maand lezen en bespreken we dit inspirerende boek. Per avond richten
we ons op één of twee hoofdstukken aan de hand van werkvragen.
De eerste avond is dinsdag 13 november 2018. De laatste avond met de auteur René Grotenhuis is
dinsdag 12 maart 2019. Gespreksleiding: Hans Poorthuis. Nadere informatie en opgeven: secretariaat
Martinus secretariaat@katholiekutrecht.nl
EXPOSITIE ‘RELIEKEN’ PAROCHIEBEZOEK CATHARIJNECONVENT, DONDERDAG 22 NOVEMBER
Op het ogenblik is in het museum Catharijneconvent de tentoonstelling ‘Relieken’ te zien. De
tentoonstelling toont vaak al eeuwenoude relieken uit diverse religieuze tradities en onderzoekt wat de
kracht ervan is voor mensen. Waarom reizen mensen duizenden kilometers om een heilig voorwerp te
bezoeken en eer te bewijzen? Waarom worden ze generatie op generatie gekoesterd? De Samenwerkende
parochies organiseren een parochiebezoek met rondleiding aan de tentoonstelling ‘Relieken’ op
donderdagmorgen 22 november 10.30 uur. Aansluitend aan de rondleiding is verder bezoek aan Catharijne
Convent mogelijk. Deelname maximaal 15, minimaal 10 personen.
Kosten: € 6 p.p., inclusief koffie/thee (vanaf 10.00 uur). Opgave is vereist: secretariaat@katholiekutrecht.nl
of 030-2546147, uiterlijk 13 november 12.00 uur.
HULPHOND IN DE KERK
Nooit gedacht dat ik deze titel zou gebruiken en überhaupt deze mededeling zou doen. Zoals u wellicht
gehoord of gezien hebt, heb ik in de afgelopen 1,5 jaar geworsteld met mijn gezondheid. De uitkomst is
dat ik sinds eind juni helaas helemaal blind ben. Het is een heftig proces en ingrijpende verandering in
mijn leven. Gelukkig krijg ik veel hulp en steun van vrienden en dat zoveel meer mensen meeleven, ook
in de parochie, is een enorme steun. Binnenkort komt mijn geleidehond, Lica, een Goldendoodle van 1,5
jaar en zij zal mij gaan helpen. Omdat ik graag wil blijven zingen bij Mixtuur, zal Lica mee gaan naar de
kerk. Het zal best een beetje gek zijn, een dier in de kerk zonder dat er een kerststal in de buurt is,
maar ik denk dat het in de tijd van de heilige Franciscus een heel normaal beeld was. Ik ga met Lica
oefenen zodat ook zij zich snel thuis voelt in de Aloysiuskerk. Wellicht ten overvloede: als een hulphond
een hesje en beugel om heeft, is hij aan het werk en mag dan dus niet afgeleid (b.v. geaaid) worden.
Hopelijk wilt u hier rekening mee houden.

Hartelijke groet, Ellen van Eunen

VOOR KINDERKOOR ALOYSIUS: HERDERS EN ENGELEN GEZOCHT
Op zondag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor het jaarlijkse Kerstspel op in de
Aloysiuskerk. Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of Jozef.
Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 6 januari om 9.30 uur.
Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen.
De 6 repetities voor beide spelen zijn op maandag 12, 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december van
16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk.
Doe je mee? Of kom gewoon een keer kijken en meezingen.
Laat per mail even weten dat je komt en waar je aan mee wilt doen: amg.de.groot@gmail.com of bel
Annette: 030-2541243.
Wij hopen je op maandag 12 november te zien tijdens de eerste repetitie op de A. van Ostadelaan 4.

Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor),
Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen)

DE ALOYSIUS OPEN MET KERST!
Na het succes van de afgelopen jaren willen we ook dit jaar de Aloysiuskerk graag weer openstellen
rond de kerstdagen om de kerststal te komen bekijken en voor bezinning.
Bent u beschikbaar om rond de kerstdagen een middag als gastheer/gastvrouw mensen te ontvangen in
de Open Aloysius? Dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de Aloysius of aan één van de
leden van de pastoraatgroep.
Sander Funcke - pastoraatgroep

FOTO'S GEVRAAGD: SAMEN KERK ZIJN
Als Aloysiusgemeenschap doen we veel meer dan alleen de eucharistie op zondagochtend.
Graag zouden we dit in beeld brengen voor mensen die onze kerk binnenkomen. De levendigheid van
onze gemeenschap. Hiervoor zijn we op zoek naar foto's van gebeurtenissen en activiteiten die in onze
gemeenschap plaats vinden.
We hebben al een foto van een doop, een uitvaart, de ziekenzalving, het Gregoriaans Koor. We zoeken
nog foto's van een Huwelijksviering, een Eerste Communieviering, de CoVogroep, de ouderensoos (op
hun dagje uit), Palmpaasviering met palmpaasstok.
Deze foto's willen we op een bord gebruiken. Dit zal neergezet worden in de week voor kerst, vanaf het
moment van de lichtjestocht. Hebt u foto's liggen, hetzij digitaal, hetzij in afdruk (20x30cm) én vindt u
(en de geportretteerden het niet erg dat deze foto's voor dit doel gebruikt worden. Dan vernemen wij
dat graag. Digitaal aanleveren via e-mail: pasqualetti@live.nl
Een kleurenafdruk mat (formaat 20x30cm) mag natuurlijk ook. In beide gevallen met toestemming van
degene die afgebeeld is.

