St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 24 NOVEMBER TOT EN MET 2 DECEMBER 2018

Een teken aan de wand. Als de voortekenen ons niet bedriegen. U kent die uitdrukking wel. Vaak is het verbonden
met iets onprettigs, onheil en rampen zelfs. Er staat iets te gebeuren, zoveel is zeker.
Moeten we ons zorgen maken over de boven ons samenpakkende donderwolken ? Of misschien meer over de
donkere wolk in ons hoofd die ons de vreugde in het leven ontneemt en ons het zicht op het goede ontneemt?
Als je eens geen toekomst meer ziet, die de hoop bijna hebt opgegeven, weet dan dat Jezus nabij is. Hij zegt ons:
Zit niet te suffen, laat je niet meesleuren in de waan van de dag, maar kijk naar Mij: De verlossing is nabij. Jezus
laat zien dat dáár op hopen leidt tot Zijn evangelie: Blijde Boodschap! Hoe we het soms ook besterven van schrik,
het komt allemaal goed. Zolang wij maar blijven geloven in de God van onze vaderen. Dat geloof wordt wel steeds
op de proef gesteld. Ook in onze kerken en ook in deze gemeenschap, ook bij onszelf. Zijn we op de goede weg ?
Laten we bidden dat we op weg zijn naar waar het licht en lichter wordt; Het eerste kleine lichtje gaat vast aan:
Op naar Kerstmis !
Frans Joosten
PAROCHIEKRONIEK
Op zondag 2 december wordt Roel Weerheijm om 12.00 uur gedoopt.
PAROCHIEAGENDA
za 01 dec
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
19.00 uur
doopvoorbereiding
eerste zondag van de Advent
zo 02 dec
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor
12.00 uur
doop Roel Weerheijm
ma 03 dec
10.00 uur
eucharistieviering Kerkhofkapel: pastoor Boogers
14.00 uur
ouderensoos
di 04 dec
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur
pastoraatgroep en locatieraad
do 06 dec
13.30 uur
pastoraal team Stad Utrecht
vr 07 dec
10.00 uur
woord en communieviering Antoniuskapel: Frans Saarberg
19.00 uur
CoVo
za 08 dec
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, Mixtuur
tweede zondag van de Advent
zo 09 dec 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii
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
Za 1 dec: jaargedachtenis Frans Mulder.
Zo 2 dec: jaargedachtenis Frans Mulder; jaargedachtenis Ton de Boer; 5e jaargedachtenis van Marleen hamerling;
Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen;
Linie en Wout Mobach-Tieleman; Roel Weerheijm, die vandaag door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap
wordt opgenomen.
Zo 9 dec: jaargedachtenis Wil Jongerius-Engelen; Nel Fonville-Verweij; Loet Scherrenberg en zijn ouders.
COLLECTE
In het weekend van 24 en 25 november bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 266,85. en voor de
Nationale Jongerencollecte € 121,25.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap en de tweede collecte voor het adventsproject.
Wij danken u voor uw gaven.

ADVENTSPROJECT
De Katholieke gemeenschappen gaan in de Advent de Stichting ‘Taal doet meer’ steunen. Voor het project
Opvoedingsondersteuning voor ouders worden lesbrieven ‘Gezonde Taal over opvoeding’ gemaakt.
Naar welk initiatief gaat uw bijdrage deze keer?
De Rooms Katholieke Kerken in Utrecht besteden in de Adventstijd aandacht aan het werk van Taal Doet Meer.
Taal Doet Meer zorgt er met zo’n 900 vrijwilligers per jaar voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de
Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in ons werk. Collecteopbrengsten zijn dit jaar voor de ontwikkeling van twee lesbrieven over opvoeding.
Hamdija, deelnemer van de ouder-kindgroep vertelt: “Deze groep geeft mij de mogelijkheid om met verschillende
mensen samen te komen. En een goede start te maken voor de kinderen”.
WORKSHOP ADVENTSPROJECT TAAL DOET MEER, DINSDAG 11 DECEMBER, 19.30 UUR, ALOYSIUSKERK
Als onderdeel van het Adventsproject verzorgt ‘Taal doet meer’ een workshop over de lesbrieven die gesteund gaan
worden door de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. U kunt dan zelf kennismaken met het materiaal en de
werkwijze van Taal doet meer. Ook ontmoet u mensen die actief betrokken zijn in het taalonderwijs aan mensen die
nieuw zijn in Nederland. Dinsdag 11 december 19.30 – 21.30, Pastoraal centrum Aloysius, A.v. Ostadelaan 4.
Graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
JEZUS GEZOCHT EN HULP VOOR LICHTJESTOCHT UTRECHT OOST
Op vrijdagavond 14 december kan rond het Wilhelminapark de Lichtjestocht Utrecht Oost weer worden beleefd. De
route loopt van de Engelse kerk door het park en eindigt na het stalletje in de Aloysiuskerk bij De Wilg (centrum voor
mensen met verstandelijke of psychische beperking). Er doen al veel mensen mee en wie het leuk vinden om met de
uitvoering een handje te helpen is van harte welkom. Dit jaar hopen we twee moeders met kind bereid te vinden ieder
een uur in het stalletje te verblijven. We zoeken nog een Jezus en Maria. Neem contact op met Gérard Martens:
g.martens@katholiekutrecht.nl.
VOLKSKERSTZANG 2018
Op zondag 16 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost de jaarlijkse
Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om samen met de
koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen mee te zingen om op stemmige wijze
het begin van de kerstperiode in te luiden. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en
limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de
toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten.
KERSTVIERING VOOR OUDEREN
Op maandag 17 december is er een Kerstviering voor ouderen en belangstellenden. We beginnen met een
eucharistieviering om 14.00 uur in de Antoniuskapel. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in het
Aloysiuscentrum. Informatie hierover vindt u achter in de kerk op de leestafel en in de kapel.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Frans Ruijsestein, tel. 06-57694795.
KERSTSPEL MET HERDERS EN ENGELEN
Op zondag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel op.
Zondag 6 januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, op maandag
van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Informatie bij Annette de Groot, tel. 030-2541243, e-mail:
amg.de.groot@gmail.com.
ALOYSIUS OPEN MET KERST!
Ook dit jaar kan de kerststal kan weer uitvoerig worden bewonderd. En dat hoeft niet alleen op de avond van de
Lichtjestocht, ook enkele dagen daarna is de kerk nog korte middagen geopend om de beeldengroep te bezoeken.
Daarvoor is de Aloysiuskerk open van woensdag 19 t/m zondag 23 december van 14.00 tot 17.00 uur.
Voor de openstellingen zoeken wij vrijwilligers die tijdens die middagen in de kerk bij de kerststal toezicht willen
houden. U mag zich aanmelden op mailadres: secretariaat@parochieutrechtoost.nl, bij axel.niemeijer@ziggo.nl of
bij Sander: ahfuncke@gmail.com.
ACTIE SCHOENENDOOS ONDER DE KERSTBOOM
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed hebben of ziek of
eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie, thee, koekjes, een pak sap, chocolade
of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra
feestelijk. Een kaartje met een wens maakt het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het
Pastoraal Centrum. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, of na de vieringen in
het weekend. Uiterste inleverdatum 14 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers zeer aangenaam
verrast zullen zijn.
Commissie schoenendoos

