St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 12 TOT EN MET 21 MEI 2018

BIDDEN OM DE KOMST VAN DE HEILIGE GEEST
In deze negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren sluiten we ons aan bij Maria en de eerste
leerlingen, die eensgezind samenbleven, om te bidden om de komst van de heilige Geest. Dat doen we
niet, omdat de Geest nog niet onder ons zou zijn. Al bij de schepping zweefde de Geest van God over de
wateren [Genesis 1,2] en in iedere mens blaast God zijn levensadem in. Als we bidden om de komst van
de heilige Geest, dan is het dat wij bidden, om ontvankelijk te worden voor de Geest; dat de Geest in
ons kan werken, dat we dienstbaar worden aan de H. Geest. We zien dit bij Maria, die antwoordde op
de blijde boodschap, dat zij overschaduwd zou worden door de heilige Geest met te zeggen: zie de
dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. We zien het ook bij de eerste leerlingen: van
angsthazen die bijna allen op de vlucht sloegen en Jezus alleen lieten in zijn lijden en sterven, worden
ze tot vrijmoedige verkondigers. Van mensen die ruzie maakten om de eerste plaats, werden ze allen
eensgezind. Zo ging Jezus’ gebed in vervulling: dat zij allen één zijn zoals Wij, Vader. Zo kunnen ook wij
bidden, dat we ontvankelijk mogen worden voor de heilige Geest, zodat de Geest ook in ons kan
werken.
pastor P. Rentinck
PAROCHIEKRONIEK
Op maandag 7 mei is in de leeftijd van 75 jaar overleden de heer Fredericus Theodorus (Frits) Gerlach.
Hij woonde Hennepstraat 10. Zijn uitvaart vindt plaats op maandag 14 mei om 14.00 uur in crematorium
Daelwijck.
Op donderdag 10 mei is Joelle Kemuning Debray door het sacrament van het H. Doopsel in onze
geloofsgemeenschap opgenomen. Zij woont met haar ouders Welling Oei en Thomas Paul Alfons Debray
op Jura 4.
Op zaterdag 19 mei zullen Hella Hessing, Sophie Hoppenbrouwer en Amelie Visscher het sacrament van
het Vormsel ontvangen.
PAROCHIEAGENDA
za 12 mei 18.00 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur
zevende zondag van Pasen
zo 13 mei 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii
ma 14 mei 14.00 uur
ouderensoos
di 15 mei 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.30 uur
lectorenvergadering
vr 18 mei 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 19 mei 18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
Hoogfeest van Pinksteren
zo 20 mei 09.30 uur 1e Pinksterdag: eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
ma 21 mei 09.30 uur 2e Pinksterdag: 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
Zo 13 mei: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Loet Scherrenberg en zijn ouders;
Nel Fonville-Verweij; Piet van Burik.
Zo 20 mei: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Jeanne van
Vliet-Mourits; Joop Grim.
Ma 21 mei: voor de 10e jaargedachtenis van Marie van Holsteijn-Holierhoek; voor levende en overleden
familieleden van de familie Van Holsteijn; Louis Pouw.

COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 334,20.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte, de opbrengst daarvan is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap. Wij danken u voor uw gaven.
GELOVEN IN DE ANDER – IEDER MENS TELT MEE.
Pinksteractie Week van de Nederlandse Missionaris: 12 t/m 20 mei.
De Week Nederlandse Missionaris (WNM) bestaat al ruim 80 jaar! Al die tijd biedt de WNM een onmisbare
steun in de rug voor al die missionarissen en missionair werkers die zich belangeloos inzetten voor de ander.
Dit jaar staat de WNM in het teken van Geloven in de ander.
Centraal in de campagne staan pater Bert Hagendoorn o.f.m., missionaris in Papoea (Indonesië) en
Inge Kuiphuis, missionair werker in Guatemala, twee inspirerende mensen.
In hun dagelijkse werk geven zij uiting aan het geloof in de ander door met de lokale bevolking te werken
aan een betere wereld. Tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris van
12 t/m 20 mei kunt ook ú in actie komen vanuit uw geloof in de ander.
Pater Bert Hagendoorn o.f.m. is missionaris in Indonesië en Inge Kuiphuis missionair werker in Guatemala.
Net als honderden missionarissen en missionair werkers wereldwijd zetten zij zich elke dag met hart en ziel in
voor de ander. Iedere dag opnieuw gaan zij vanuit hun geloof de strijd aan tegen armoede en onrecht. Zij
blijven waar anderen gaan. Missionarissen en missionair werkers geloven in de kwetsbare mensen in de
gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hun kracht en moed om de eigen situatie te veranderen. Samen
gaan zij op zoek naar perspectief en hoop, op weg naar een betere toekomst en een wereld waarin iedere
mens meetelt. Wilt ook u bijdragen aan hun werk?
Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de Pinksteractie van 12 t/m 20 mei.
Of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 of in de collecte op eerste Pinksterdag.
EXPOSITIE SCHOONHEID IN GLAS EN STEEN IN ACHTERVELD
Dit jaar is er een expositie in de St. Jozefkerk in Achterveld (tussen Amersfoort/Barneveld) over de bouwer
van de kerk Hendrik Willem Valk en de ontwerper van de Glas-in-Lood ramen en ook van de kruiswegstaties
Charles Eyck. Omdat ook de Aloysiuskerk door H.W. Valk ontworpen is worden wij uitgenodigd om deze
expositie te bezoeken. De expositie is nog geopend op 12 en 13 mei, steeds van 12.00 uur tot 17.00 uur.
VIERING VORMSEL JONGEREN 19 MEI 18.30 UUR CATHARINAKATHEDRAAL
Twaalf jongeren uit de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht (Ludgerus, Salvator, Martinus) ontvangen
op zaterdagavond 19 mei het vormsel in de viering van 18.30 uur in de Kathedraal. Hulpbisschop Mgr.
Herman Woorts zal voorgaan in de eucharistieviering waarin het koor GerBerJan uit de Geloofsgemeenschap
Johannes-Bernardus de zang verzorgt. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd de viering van dit
sacrament mee te maken.
ANNEKE RUIJSESTEIN
In een drukbezochte eucharistieviering op zaterdag 5 mei hebben we afscheid genomen van Anneke.
Zij heeft zich gedurende 10 jaar met hart en ziel en veel enthousiasme ingezet om de leden van de
ouderensoos fijne middagen te bezorgen. Ook waren alle ouderen van de parochie welkom bij de
broodmaaltijden en eucharistievieringen vóór Kerstmis en op Witte Donderdag.
Ongeveer één keer per maand zorgde zij ervoor, dat wij na de zondagse eucharistieviering in het
parochiecentrum elkaar konden ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Dat deed zij ook op vrijdagmorgen na de eucharistieviering op de 5e vrijdag van de maand.
Ook verzorgde zij de liturgische gewaden, zodat acolieten en pastores er netjes bijliepen.
Voor al deze werkzaamheden zijn wij haar heel dankbaar.
Wij zullen haar missen, maar zij zal in onze herinnering voortleven.
AFSCHEIDSVIERING PASTOOR HUITINK EN PASTOR WESTERVELD:
DOE MEE IN HET INSTAPKOOR
In de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld op zondag 3 juni 10.30 uur in
de Aloysiuskerk zal gezongen worden door een ‘instapkoor’. Zanglustigen uit heel Utrecht worden uitgenodigd
mee te werken aan deze gezamenlijke viering van de Samenwerkende parochies katholiek Utrecht. Het koor
zal onder leiding staan van Sebastian Holz. Deelnemers aan het instapkoor krijgen vooraf de muziek
toegezonden en repeteren voorafgaand aan de viering op zondagmorgen 3 juni. Zin om mee te zingen: meldt
u aan met een mail aan secretariaat@katholiekutrecht.nl. Vergeet niet uw stemgroep te vermelden!

