St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 15 TOT EN MET 23 SEPTEMBER 2018

JEZUS VOLGEN
We zijn in het evangelie van vandaag bijna aan het eind van Jezus’ optreden in Galilea. Hij heeft veel
enthousiasme ontmoet. Velen kwamen onder de indruk van zijn spreken en van zijn wonderen. Een
groep mannen en vrouwen volgden Hem als zijn leerlingen. Maar Hij stootte ook op weerstand, vooral
van schriftgeleerden en farizeeën. Die maakten al plannen om Hem uit de weg te ruimen. Nu Hij op het
punt staat om naar Judea en Jeruzalem te trekken, voorziet Hij, dat zij hun plannen zullen uitvoeren en
Hem zullen doden. Maar Hij heeft het vertrouwen, dat zijn dood niet het einde zal zijn, maar dat Hij na
drie dagen zal verrijzen. Als Jezus dit aan zijn leerlingen vertelt, zijn ze uit het lood geslagen. Ze hadden
een heel andere verwachting van de Messias. Jezus maakt het nog erger door allen uit te nodigen om
Hem te volgen. Laten ook wij ons uitnodigen?
pastor P. Rentinck
PAROCHIEKRONIEK
Op zondag 16 september wordt Amber Hoedelmans om 11.30 uur gedoopt. Zij woont met haar ouders
Thomsy Jongepier en René Hoedelmans in de Waalstraat 113.
PAROCHIEAGENDA
za 15 sep 18.00 uur
Viering Zaterdagavond Anders
vierentwintigste zondag door het jaar
zo 16 sep 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, gemengd koor
11.30 uur
doop Amber Hoedelmans
ma 17 sep 14.00 uur
ouderensoos
20.00 uur
redactievergadering Tussentijds Magazine
di 18 sep 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.30 uur
buurtcontacten
vr 21 sep 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur
CoVo
za 22 sep 18.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, cantor
vijfentwintigste zondag door het jaar
zo 23 sep 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, Mixtuur
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 15 sep: jaargedachtenis Ton Kocken; schoonouders Van Burik-Fransen.
Zo 16 sep: jaargedachtenis Ton Kocken; jaargedachtenis Joke van Hellenberg Hubar-Ammerlaan;
Nel Fonville-Verweij; Henny Scherrenberg-van Impelen; familie Scholten-Wijnen; Joke de Bruin-de Haas;
voor Amber Hoedelmans, die vanmorgen door het sacrament van het H. Doopsel in onze
geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
Di 18 sep: jaargedachtenis Ton Kocken.
Zo 23 sep: Joop Grim; uit dankbaarheid bij een 75e verjaardag.
COLLECTE
In het weekend van 1 en 2 september bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 184,40.
In het weekend van 8 en 9 september bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 361,25.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes.
De eerste collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is de Vredesweekcollecte,
van harte aanbevolen.
Wij danken u voor uw gaven.

FOLDER VREDESWEEK EN WALK OF PEACE
In de kerken ligt de folder voor u klaar met alle activiteiten in Utrecht in de vredesweek van 15 – 23 september.
Gebedsvieringen, concerten, lezingen en gesprekken: er gebeurt in Utrecht in die week van alles om een geest van
vrede bij de mensen in Utrecht opnieuw wakker te schudden. De week wordt afgesloten met de Walk of Peace
Utrecht: een inspirerende en boeiende voettocht door Utrecht van de Ulu-moskee naar de Dom, langs vele plekken
waar iets van vrede te vinden is. Burgemeester Jan van Zanen opent de Walk of Peace, samen met religieuze
leiders uit de stad (waaronder onze pastoor Boogers). Vredesambassadeur cabaretier Vincent Bijlo werkt mee aan
de afsluiting in de Dom. Loop mee - meld aan: www.vredesweek.nl/utrecht.
VREDESWEEK IN UTRECHT OOST
Zaterdag avond anders 15 september
Op 15 september is er om 18:00 uur weer een Zaterdagavond Anders Viering in de kapel. Deze staat in het teken
van de vredesweek die duurt tot 23 september. Deze viering is een oecumenische gebedsviering georganiseerd
samen met de Wilhelminakerk en de Holy Trinity Church.
Samen bidden, zingen en lezen we over vrede. Weet u van harte welkom!
Fietsen voor vrede en de walk for Peace
Op zondag 23 september is er om 13:00 uur een walk for peace vanaf de Ulu Moskee aan het Westplein naar de
binnenstad van Utrecht. In de binnenstad zijn dan allerlei activiteiten in het kader van vrede.
Vanuit Utrecht-Oost kunt u ook meefietsen naar de Ulu Moskee. We verzamelen om 12:15 uur op het pleintje voor
de hoofdingang van de Aloysiuskerk.
Zien we u dan?
Vergeet u niet in te schrijven voor de Walk of Peace:www.vredesweek.nl/utrecht
OPROEP VOOR KOFFIEZETTERS.
Zijn er mensen die willen helpen met de koffiedienst op zondag? Er vallen wat personen uit en het zou leuk zijn als
er weer wat vrijwilligers bijkomen. Er is 2 keer per jaar koffievergadering (in maart en september) om vast te
stellen wie wanneer dienst heeft. Ieder heeft ongeveer 5 keer per halfjaar koffiebeurt. Niet zo vaak dus en het is
dankbaar werk. Dus denk er eens over om mee te doen.
Met vriendelijke groeten, Loes van der Velden, loesvdv@live.nl
GASTVROUW/HEER OP DINSDAGMORGEN
Omdat de gastvrouw van dinsdag, Marieke Smit, gaat verhuizen naar Bilthoven, zijn we op zoek naar jou, als je op
dinsdagmorgen van 10-12 uur als gastheer/vrouw in het pastoraal centrum aanwezig wilt zijn om mensen te
ontvangen, ze zo nodig koffie en thee kan aanbieden, telefoontjes wilt beantwoorden en eventuele andere
werkzaamheden in overleg op je wilt nemen. (Geen administratieve taken). Dit zou ook in deeltijd kunnen worden
gerealiseerd, b.v. om de week. Aanmelden bij Jan Uijtewaal, tel: 0613265120 of jan_ui@hotmail.com.
ZATERDAG 6 OKTOBER: GEZINSVIERING SINT FRANCISCUS IN ALOYSIUSKERK
Waarom vieren we op 4 oktober Werelddierendag? Dat gaan we horen in het verhaal van Sint Franciscus bij de
gezinsviering op zaterdag 6 oktober van 18.00 tot 19.00 uur in de kapel van de Aloysiuskerk . Kom je ook? Je mag
je liefste dierenknuffels meenemen.
Het zou mooi zijn als veel kinderen de liedjes meezingen. We gaan hiervoor twee keer oefenen onder begeleiding
van een echte dirigent op maandag 24 september en 1 oktober van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk, A. van
Ostadelaan 4.
Je kunt meedoen, als je een beetje kunt lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Geef je hiervoor alvast op door een e-mail te sturen naar relindetaxsnelder@hotmail.com
Wij hopen je op maandag 24 september om 16.30 uur te zien tijdens de eerste repetitie of bij de gezinsviering op
zaterdag 6 oktober.
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor)
Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringengroep)
MIXTUUR BIJNA 50 JAAR…
In mei 2019 hoopt Mixtuur haar 50 jarig koorbestaan te vieren en ter gelegenheid hiervan is er een Kerst-CD
opgenomen. Deze CD zal in december te koop worden aangeboden. Om dit alles financieel mogelijk te maken, zijn
wij op zoek naar sponsoren. Dit kan al vanaf een bedrag van € 25! Voor dit bedrag sponsort u Mixtuur en ontvangt
u de CD in december gratis. Ook bedrijven en particulieren die wat meer te besteden hebben, zijn welkom voor
sponsoring: voor een substantieel bedrag van € 100,00 of meer wordt, indien gewenst uw (bedrijfs)naam op het
hoesje vermeld. Uw sponsorbedrag kunt u overmaken naar NL 06 INGB 0689 1903 44 t.n.v. mw. Y M T Alewijns
en/of mw. D M Kos- Oude Groen te Utrecht. Onder vermelding van KerstCD Mixtuur 50 jaar, uw naam en
mailadres. Dit mailadres zal alleen gebruikt worden om met u contact op te nemen voor het ontvangen van de CD.
Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage!! Website: www.koormixtuur.nl, www.facebook.com/koormixtuur

