St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 16 TOT EN MET 24 MAART 2019

INEENS ZIE JE HET!
Soms zijn er van die momenten dat je het ineens doorhebt. Je begrijpt hoe een situatie in elkaar steekt of wat
mensen eigenlijk wilden zeggen. We zeggen dan dat iemand het licht gezien heeft. Zo is het in het evangelie van
vandaag ook. De discipelen die met Jezus de berg opgingen vroegen zich geregeld af wie Jezus nu precies was. Hij
was een wijze leraar, een vriend, maar hoe zat dat toch met de oude geschriften en met zijn band naar God. Nu in
dit verhaal worden ze uit hun slaap ineens klaarwakker. Jezus staat op de berg en straalt. Net zo als Mozes en Elia
die er zijn. Bovendien klinkt er een stem uit de hemel. Jezus, die blijkt de vervulling van alles. Zoveel is duidelijk.
Ineens zien de leerlingen het. Misschien een goed idee om eens over na te denken in deze veertigdagentijd:
hebben wij ook wel eens een helder inzicht over wat we geloven en in wie we geloven?

Sander Funcke - Pastoraatgroep

PAROCHIEKRONIEK
Op zondag 17 maart wordt Fabian Pouw gedoopt. Hij woont, samen met zijn ouders, Pieter Breughelstraat 29.
PAROCHIEAGENDA
za 16 mrt
18.00 uur
Viering Zaterdagavond Anders
tweede zondag van de Vasten
zo 17 mrt
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur
eerste communieproject
ma 18 mrt
14.00 uur
ouderensoos
20.00 uur
Bijbelleesgroep
di 19 mrt
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
do 21 mrt
13.30 uur
pastoraal team Stad Utrecht
vr 22 mrt
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 23 mrt
10.00 uur
bezoek pater Jens Petzold
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
derde zondag van de Vasten
zo 24 mrt
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur
eerste communieproject
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 17 mrt: jaargedachtenis Louis Bouwman; Henny Scherrenberg-van Impelen; Joke de Bruin-de Haas; voor
Fabian Pouw, die vanmorgen door het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
Zo 24 mrt: Joke de Bruin-de Haas; ouders Engelen-Verkerk en kinderen.
COLLECTE
In het weekend van 9 en 10 maart bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 183,50.
De opbrengst voor de Vastenactie bedroeg € 141,75. Op Aswoensdag was de opbrengst € 194,60.
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. Wij danken u voor uw gaven.
PASSIE MET POËZIE
Op zaterdagavond 16 maart is er weer een Zaterdagavond Anders Viering. In de veertigdagentijd staan we stil bij
het lijdensverhaal. In deze meditatieve viering doen we dat door gedichten te laten klinken. Poëzie sluit aan bij de
bijbel en bij ons leven. Natuurlijk zullen we ook samen zingen. Het zal een mooie voorbereiding op Pasen zijn.
De viering is mede voorbereid door neerlandicus, docent en dichter Roel Weerheijm, die afgelopen jaar in onze
kerk gedoopt is.

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.
PATER JENS PETZOLD UIT KIRKUK IN UTRECHT: EEN OVERZICHT
We hebben Pater Jens Petzold, van het klooster te Sulaymaniyah in het bisdom Kirkuk, enkele dagen in Utrecht.
 Zaterdag 23 maart, 10.00-12.00 uur: Pater Petzold zal in de Aloysiuskerk aanwezig zijn.
 Zaterdag 23 maart, 17.00 uur: Viering in de Antoniuskerk (Kanaalstraat) naar de wijze van hun stichtingsklooster
te Syrië, Mar musa: in bedoeinenstijl.
 Zondagmorgen zal hij aanwezig zijn in de PKN-gemeente in De Wijkplaats, Kanaalstraat.
BIJBELLEESGROEPEN 40 DAGENTIJD 2019
Deze 40 dagentijd gaan de pastores met als doel de persoonlijke band met Jezus te verdiepen met parochianen
bijbel lezen. Op drie plekken in de stad worden vijf avonden aangeboden waarbij per week dezelfde teksten
centraal staan. Ieder die deel wil nemen is welkom. De bijbel leesavonden en gesprekken zijn vrij toegankelijk en
deelname per bijeenkomst is mogelijk. Aanmelden wordt op prijs gesteld: secretariaat@katholiekutrecht.nl.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur en eindigen 21.30 uur. Breng uw bijbel mee. In de tweede week is de
tekst: Lucas 22, 39-65, het avondmaal. Bijeenkomsten: 18 maart Aloysius, 19 maart Rafaël en 20 maart
Rozenstraat Augustinus. No meeting in English this week. Voor het volledige schema zie Tussentijds Magazine.
Oecumenische vespers in de veertigdagentijd, woensdag 20 maart, Johannes-Bernarduskerk
Op alle woensdagen in de veertigdagentijd wordt er een oecumenische vesper gehouden samen met de MarcusNicolaï gemeente. Afwisselend zullen een dominee of een pastor voorgaan. Volgende data: 27 maart en 3, 10 april.
Oranje Nassaulaan 2, aanvang 19.00 uur.
WERKCONFERENTIE ‘DIENEN EN TROUW-ZIJN’, WOENSDAG 20 MAART, RAFAËLKERK
Van harte welkom om deel te nemen aan de werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’. Het pastoraal team biedt u
deze werkbijeenkomst aan op 20 maart: 19.30-21.30 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenberghdreef 4. Op deze
conferentie staat de uitwerking van de pastorale visie ‘Blijf bij ons, Heer’ (te lezen op www.katholiekutrecht.nl)
centraal gericht op de activiteiten en initiatieven op het veld van diaconie, zorg en solidariteit. De werkconferentie
is open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden: secretariaat@katholiekutrecht.nl
MEDEDELING ONTWIKKELING VAN GEZONDHEID PASTOR RENTINCK
Pastor Rentinck is inmiddels weer thuis. Zijn situatie is behoorlijk schommelend geweest de afgelopen weken.
Ziekenhuis opname en dan weer ontslagen. Niet alleen vanwege drie keer per week nierdialyse. Operatie in het
UMC voor het verwijderen van een bloedstolsel bij de hersenen bleek ingrijpender dan hijzelf dacht.
Gesprek met de cardioloog afgelopen week bracht duidelijkheid. U gaat herstellen, maar dat gaat maanden duren.
Wat u nodig hebt is: geduld! Dat wensen wij onze pastor Rentinck van harte toe. Hij is zeer dankbaar voor alle
attentie d.m.v. kaartjes etc. Zijn constitutie is nu nog kwetsbaar. Hij is gauw moe.
De komende maanden ziet u hem niet terug in het voorgaan in de vieringen. Wij zijn bezig met aanpassingen in
het rooster. Wij houden u op de hoogte van de gevolgen daarvan. Goed herstellen is nu de belangrijkste prioriteit
voor pastor Rentinck. Wij bevelen hem aan bij u in gebed en aandacht.
Pastoor Hans Boogers
VIERING ZONDAG 31 MAART
In verband met de afwezigheid van pastor Rentinck moeten we het liturgierooster aanpassen, dit heeft tot gevolg dat de
viering van zondag 31 maart in de Aloysius om 09.00 uur begint.
De voorganger is pastoor Boogers, na deze viering zal pastoor Boogers in de kathedraal voorgaan.
NIEUWSBRIEF SAMENWERKENDE PAROCHIES KATHOLIEK UTRECHT
Naast het mededelingenblad van de Aloysiusgeloofsgemeenschap “Rondom de Koepel” is er ook wekelijks een digitale
nieuwsbrief van de samenwerkende parochies Katholiek Utrecht.
U kunt deze ontvangen, als u uw mailadres doorgeeft aan communicatie@katholiekutrecht.

