St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 13 TOT EN MET 22 APRIL 2019
DE GOEDE WEEK
In Nederland spreken wij over de Goede of Stille Week. De week, waarin sinds de laatste jaren
niet alleen in de kerken een eeuwenoude liturgie wordt gevierd, die zijn hoogtepunt bereikt in
de Paaswake en waar hier in Utrecht zelfs de Donkere Metten zowel in de Dom als in de
Kathedraal gezongen worden. Want in Dordrecht trekt de Passion duizenden mensen, gelovigen
en ongelovigen. In ons geseculariseerde landje wordt dus massaal het lijden en de dood van
Jezus herdacht. Van Hem, die wij, christenen, niet alleen als de lijdende, maar allereerst als de
verrezene belijden. Die niet kiest tussen links of rechts, behoudend of vooruitstrevend. Want Hij
is waar mensen bezorgd om elkaars geluk samen zijn. Hij is daar waar mensen geloven, hopen,
maar toch vooral van elkaar houden. Mogen wij dus samen in Hem en door Hem Zijn liefde
voor ons in de liefde voor elkaar vieren.
Pastor Oostendorp
PAROCHIEAGENDA
za 13 apr 16.00 uur
18.00 uur
Palmzondag
zo 14 apr 09.30 uur
ma 15 apr 14.00 uur
20.00 uur
di 16 apr 10.00 uur
Witte Donderdag
do 18 apr 13.30 uur
15.30 uur
17.45 uur
19.00 uur
20.30 uur
Goede Vrijdag
vr 19 apr 15.00 uur
19.00 uur
Paaswake
za 20 apr 10.00 uur
21.00 uur
Pasen
zo 21 apr 09.30 uur

eerste communieproject: Palmpaasstokken maken
Palmpasen: gebedsdienst: pastoraal werker Martens,
werkgroep gezinsviering, kinderkoor
eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii en vrijwilligers
ouderensoos
doopvoorbereiding Engelstalig: pastoraal werker Martens
geen eucharistieviering Antoniuskapel
pastoraal team Stad Utrecht
Pesachmaaltijd: eerste communieproject
maaltijd ouderen
eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor en Mixtuur
The Passion kijken
kruisweg, gebedsdienst: pastoraatgroep, cantor
woord en communieviering: pastoor Boogers, gemengd koor en Mixtuur
generale repetitie eerste communieproject
eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor en Mixtuur
eucharistieviering met Paasspel: pastoor Boogers, gemengd koor en
kinderkoor

tweede Paasdag
ma 22 apr 10.30 uur eerste communieviering: pastoor Boogers en pastoraal werker Martens,
koor van vrijwilligers
Maandag tot en met donderdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met donderdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend

INTENTIES
Zo 14 apr: jaargedachtenis Herman Peek; Loet Scherrenberg en zijn ouders; overleden
echtgenote Nel Fonville-Verweij; Lies Joosten-Verlaan, bij haar 96e verjaardag; Sef Joosten.
Za 20 apr: jaargedachtenis Leo Linders; Joke de Bruin-de Haas; Conny van Straaten en
overleden ouders en grootouders; Anneke Ruijsestein.
Zo 21 apr: jaargedachtenis Leo Linders; Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van
Impelen; overleden familie Engelen-Verkerk.
Ma 22 apr: overleden familie Van Burik-Fransen.
COLLECTE
In het weekend van 6 en 7 april bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 259,75.
De opbrengst voor de Vastenactie bedroeg € 237,55. In de melkbus zat € 51,65.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor
onze geloofsgemeenschap en de tweede collecte voor het Vastenproject.
Tijdens de vieringen in de Goede Week is er steeds één collecte.
De opbrengst daarvan is op Witte Donderdag bestemd voor de Vastenactie.
Wij danken u voor uw gaven.
VASTENPROJECT
Ook dit jaar is de vastenactie voor het project van bisschop Mirkis van Kirkuk in Noord Irak.
Irak is nog steeds een land in oorlog. De steun aan de studentenhuizen in Kirkuk is volop zijn
geld waard geweest. Ruim 700 studenten werden in het laatste jaar ondergebracht: moslims,
yezidi, christenen. ALLE studenten studeerden af, of sloten het jaar goed af. Ze werkten keihard
om de hulp waard te zijn. In 2017 gingen de eerste prijzen van alle elf faculteiten van de
universiteit naar studenten „van Mirkis”, en onder die 11 waren er zes Yezidi. Daar was het
bisdom heel erg trots op. De Yezidi-studenten, van het volk dat het meest geleden heeft onder
ISIS, worden door Bisschop Mirkis en zijn mensen geholpen om onderdak te vinden in Bashiqa,
in het bisdom Mosul. Er zijn nu nog twee kleine huizen, zeer eenvoudig, met allen wat nodig is
om te leven en te studeren. Het gaat in totaal om nog 32 studenten. Dit kan het bisdom aan,
maar onze hulp is hard nodig. De Syrisch katholieke parochie helpt wat met eten. Bisschop
Mirkis garandeert – zover mogelijk – de reiskosten naar Mosul. Want dat kost elke student
vanaf Bashiqa $75,- per maand. De kosten die de bisschop per maand maakt zijn in totaal
60.000 euro. Wij kunnen een beetje helpen, vooral door onze solidariteit te tonen in de
Vastenactie, die dan ook van harte wordt aanbevolen.
PALMPASENVIERING ALOYSIUS MET SCOUTING, ZATERDAG 13 APRIL 18.00 UUR
Zaterdag 13 april is er in de Aloysiuskerk een palmzondagviering gericht op kinderen.
Traditiegetrouw komt de Scoutinggroep van Utrecht Oost massaal naar de viering.
De in het middagprogramma gemaakte palmpaasstokken worden in de viering gewijd.
Ook de kinderen van de eerste communievoorbereidingsgroep komen met palmpaasstokken.
Aansluitend aan de viering worden de stokken naar mensen gebracht die het steuntje van deze
paasgroet kunnen gebruiken.
GEZINSVIERING PALMPASEN EN PAASSPEL IN DE ALOYSIUSKERK
Zaterdag 13 april om 18.00 uur vieren we in de Aloysiuskerk samen met de kinderen van
Scouting Utrecht Oost Palmpasen. Met Pasen, zondag 21 april om 9.30 uur spelen we tijdens
de viering het Paasspel. Daarna gaan we tijdens de viering naar de pastorie voor een eigen
kinderviering. Doe je mee? De repetities zijn al in volle gang.
Informatie bij Annette de Groot: amg.de.groot@gmail.com of bel Annette: 030-2541243.

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

HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Een voorbeeldkaars staat
achter in de kerk en daar ligt ook een intekenlijst bij. De kaars kost dit jaar € 21,00. De
huispaaskaarsen worden samen met de grote paaskaars tijdens de paaswake gewijd en kunnen
daarna naar huis meegenomen worden.
OPEN ALOYSIUS
Ook dit jaar zal de Aloysiuskerk tijdens de Goede Week enkele middagen open zijn en wel op
woensdag 17, Witte Donderdag 18 en Goede Vrijdag 19 april van 14.00 tot 17.00 uur. Op
woensdag worden bewoners van Swellengrebel ontvangen en op Goede Vrijdag is er om 15.00
uur Kruisweg.
Tijdens de openstelling zal de Matthäus Passion van Joh.Seb.Bach te horen zijn.
Er zijn vrijwilligers nodig om de bewoners van Swellengrebel te begeleiden van en naar de kerk
en voor de verschillende middagen om in de kerk als gastvrouw en – heer te functioneren.
Aanmeldingen zijn van harte welkom bij Sander Funcke: ahfuncke@gmail.com.
Bij voorbaat veel dank.
WITTE DONDERDAG
Evenals voorgaande jaren is er op Witte Donderdag (18 april) om 17.45 uur een gezamenlijke
broodmaaltijd ter voorbereiding op Pasen. Informatie hierover ligt op de leestafel achterin de
kerk of achter in de kapel.
U kunt zich aanmelden bij Frans Ruijsestein, tel. 06-57694795 of bij het secretariaat, tel. 0302515775, uiterlijk zondag 14 april.
SAMEN THE PASSION KIJKEN, WITTE DONDERDAG 18 APRIL – 20.30 UUR,
ALOYSIUSKERK
Met een rechtstreekse uitzending vanuit Dordrecht wordt dit jaar in The Passion het lijden van
Jezus herdacht op Witte Donderdag 18 april. De inmiddels tot fenomeen geworden manifestatie
combineert het lijdensverhaal met Nederlandstalige popsongs en trekt steeds meer mensen. In
het pastoraal centrum Aloysiuskerk kan dit programma op groot scherm samen worden gekeken
(aansluitend aan de viering). Aanvang 20.30 uur. Adres: Adriaen van Ostadelaan 4.
BOEKJE: DOOR HET LIJDEN

Hoe vult u de gedachtenis in van de Kruisweg op Goede
Vrijdag op 19 april?
Erik Borgman gaat in dit boekje langs alle veertien
staties en maakt in mooie teksten voelbaar hoe de
kruisweg van Christus betekenis heeft voor de kruisweg
van mensen in deze tijd, ook wijzelf.
Omdat God ons hierin nabij komt.
De boekjes zijn verkrijgbaar bij de koster, prijs € 12,-

KRUISWEG VAN BARMHARTIGHEID, GOEDE VRIJDAG 19 APRIL – 15.00 UUR,
BINNENSTAD
In de Kruisweg van barmhartigheid op Goede vrijdag gedenken wij lijden en dood van Jezus
aan de hand van de ‘Werken van barmhartigheid’. Op plekken in de binnenstad van Utrecht
staan we stil. We luisteren en bidden. Pastores uit Utrechtse kerken gaan voor.
Goede vrijdag 19 april 15.00 uur.
Start: Bij de brug op de hoek Vredenburg Catharijnesingel, bij het tijdelijk kunstwerk
Skyscraper.
Besluit: tegen 17.00 uur met een korte viering in de Catharinakathedraal. U kunt zonder meer
aansluiten. Aanmelding stellen we op prijs (uiterlijk 18 april): Centraal secretariaat
Samenwerkende parochies Utrecht: 030 2546147, secretariaat@katholiekutrecht.nl. Bij
deelname verwachten wij dat een normaal wandeltempo geen probleem is. Er is alle bereidheid
een rolstoel te begeleiden.
Voor route zie Tussentijds Magazine april en www.katholiekutrecht.nl.
PAROCHIEFEEST 2019
Op de laatste bijeenkomst tussen de werkgroep Toekomst van Utrecht en het bestuur is het
idee ontstaan om aan het eind van de zomer een parochiefeest te organiseren. Door de op
handen zijnde fusie zal waarschijnlijk binnenkort een nieuwe naam gekozen worden voor onze
gezamenlijke parochie. Daarmee zal dit het eerste grote evenement zijn dat we samen als één
parochie organiseren. Leuke dingen om naar uit te kijken! Maar daarvoor is het wel belangrijk
dat er vanuit de hele parochie deelname is aan de organisatie van het feest. Graag zouden wij
daarom alle geloofsgemeenschappen willen uitnodigen om met één of twee mensen naar de
bijeenkomst te komen op: dinsdag 23 april om 20:00 uur op de Adriaen van Ostadelaan 4 (bij
de Aloysiuskerk).
Wij hopen jullie daar te mogen begroeten!
Namens de werkgroep Toekomst van Utrecht, Sander Funcke & Erik Hendrix
PROJECTKOOR VORMSELVIERING 8 JUNI
Op zaterdagavond 8 juni (Pinksteren) zullen de jongeren die zich nu voorbereiden op het vormsel
dit sacrament ontvangen in een viering in de Catharinakathedraal. De jongeren komen uit de
verschillende gemeenschappen van de Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht. We zijn op
zoek naar mensen die het leuk vinden om in een projectkoor die avond met elkaar te zingen.
Deskundige leiding is beschikbaar: Musicus Sjef Geraets wil dit koor leiden en begeleiden.
Meld uw belangstelling graag met een mail: secretariaat@katholiekutrecht.nl

