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UTRECHT 030-2513188 
DURF TE BLIJVEN HOPEN 
De lezingen van deze zondag jagen ons misschien schrik aan. Want zowel de profeet Daniël als Jezus 
kondigen allerlei rampen aan: oorlogen, vervolgingen, en zelfs de totale verwoesting van het heelal. 
Maar wij moeten ook lezen wat zij daarna zeggen. Daniël verkondigt dat daarna de doden zullen 
verrijzen. En Jezus  dat de mensenzoon (hij zelf dus) zijn engelen zal uitzenden om zijn uitverkorenen te 
verzamelen. Laat je dus niet terneerslaan door al de ellende die je kan overkomen, maar troost je met 
de hoop dat het goede zal zegevieren en God het laatste woord heeft”.         Pastor Oostendorp 
 
PAROCHIEKRONIEK 
Op 3 oktober is in de leeftijd van 81 jaar overleden de heer Cornelis Gerardus Westerhout.  
De heer Westerhout woonde Bladstraat 10. 
 
PAROCHIEAGENDA 
za  17 nov 18.00 uur Viering Zaterdagavond Anders 
drieëndertigste zondag door het jaar 
zo  18 nov 09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor 
ma 19 nov 14.00 uur ouderensoos 
di   20 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
do  22 nov 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht 
    18-21 uur voorbereiding lichtjestocht 
vr  23 nov 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp    
za  24 nov 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor 
vierendertigste zondag door het jaar 
zo  25 nov     09.30 uur     eucharistieviering: eucharistievieirng: pastor Rentinck, Mixtuur  
    instapkoor 
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 18 nov: Henny Scherrenberg-van Impelen; Nel Fonville-Verweij; Leo Linders; schoonouders Van 
Burik-Fransen en familie. 
Zo 25 nov: Anneke Ruijsestein-van de Kant; Nel Fonville-Verweij; Jasper Vulto; Marie van Os-van 
Sonsbeek; Guus van Putten; Ben Boerland; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim; Piet de Brouwer. 
 
COLLECTE 
In het weekend van 10 en 11 november bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 62,10 en 
voor de PCI, de Parochiële Caritas Instelling € 624,10.  
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze 
geloofsgemeenschap en de opbrengst van de tweede collecte is voor de Nationale Jongerencollecte.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 
ZATERDAGAVOND ANDERS 17 NOVEMBER – EEN NIEUW JERUZALEM 
Wanneer ervaren wij een hemel op aarde en hoe ziet die eruit? In de tijd richting de advent spelen de 
verhalen rondom een nieuw Jeruzalem een rol. Johannes neemt ons in zijn Openbaring mee naar hoe hij 
dat voor ogen ziet, maar ook Jesaja vertelt ons er al over. We willen er samen over nadenken en 
misschien kunnen ook wij wel een stukje van die komende hemel op aarde brengen! 
Komt u ook? Zaterdagavond 17 november om 18:00 uur in de kapel. 

 

 
 

 



DOE MEE MET LICHTJESTOCHT UTRECHT OOST 
De Lichtjestocht Utrecht Oost is op zoek naar vrijwillige medewerkers voor het uitvoeren van de 5e 
Lichtjestocht in Oost (en iedereen in de stad) op vrijdagavond 14 december 2018. De werkzaamheden 
bestaan uit op- en afbouw van parcours en plekken, begeleiding van de bezoekers, en het (mee)spelen in 
scenes. Voor ieder die mee wil doen is iets te vinden dat past. Info- en opstart-bijeenkomst op donderdag 
22 november 18.00 – 21.00 uur, A.v. Ostadelaan 4. Van harte welkom. Doe mee en meld je aan met een 
mail: g.martens@katholiekutrecht.nl. 
 
“KERST MET MIXTUUR” CD TE KOOP! 
Na maanden van voorbereiding is het dan toch echt zover. De CD met kerstliederen die Mixtuur ter 
gelegenheid van het 50 jarig bestaan van het koor heeft opgenomen is klaar. We zijn trots op het resultaat 
en hopen dat u allen met veel genoegen er naar zult luisteren. We zijn de sponsoren dankbaar voor hun 
bijdrage waardoor dit project gerealiseerd kon worden! U kunt voor €10,- de CD “Kerst met Mixtuur” kopen 
in de Aloysiuskerk op: zondag 25 november na de viering, zaterdag 8 december na de viering, vrijdag  
14 december bij de Lichtjestocht, zondag 16 december na de Volkskerstzang, zondag 23 december na de 
viering, maandag 24 december na de vieringen van 18.00 en 20.30 uur, dinsdag 1 januari na de viering, 
zondag 6 januari na de viering. Tijdens de openingstijden van het Centraal Secretariaat aan de Adriaen van 
Ostadelaan 4, zal de CD ook daar verkrijgbaar zijn. Veel luisterplezier! 
 
VOOR KINDERKOOR ALOYSIUS: HERDERS EN ENGELEN GEZOCHT 
Op zondag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor het jaarlijkse Kerstspel op in de 
Aloysiuskerk. Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8). 
Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of Jozef. 
Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 6 januari om 9.30 uur.  
Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen. 
Er zijn nog 5 repetities, deze zijn op maandag 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december van  
16.30  tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk. Doe je mee? Of kom gewoon een keer kijken en meezingen.  
Laat per mail even weten dat je komt en waar je aan mee wilt doen: amg.de.groot@gmail.com  
of bel Annette: 030-2541243. 
Wij hopen je op maandag 19 november te zien tijdens de tweede repetitie op de A. van Ostadelaan 4. 
Sebastian Holz (dirigent van het kinderkoor), Relinde Tax en Annette de Groot (gezinsvieringen) 
 
DE ALOYSIUS OPEN MET KERST! 
Na het succes van de afgelopen jaren willen we ook dit jaar de Aloysiuskerk graag weer openstellen 
rond de kerstdagen om de kerststal te komen bekijken en voor bezinning.  
Bent u beschikbaar om rond de kerstdagen een middag als gastheer/gastvrouw mensen te ontvangen in 
de Open Aloysius? Dan kunt u dit doorgeven aan het secretariaat van de Aloysius of aan één van de 
leden van de pastoraatgroep.                                               Sander Funcke - pastoraatgroep 
 
ACTIE SCHOENENDOOS  
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 15 december. 
U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers zeer aangenaam verrast zullen zijn. 
Commissie schoenendoos 
 
EXPOSITIE ‘RELIEKEN’ PAROCHIEBEZOEK CATHARIJNECONVENT  
Op het ogenblik is in het museum Catharijneconvent de tentoonstelling ‘Relieken’ te zien. De 
tentoonstelling toont vaak al eeuwenoude relieken uit diverse religieuze tradities en onderzoekt wat de 
kracht ervan is voor mensen. Waarom reizen mensen duizenden kilometers om een heilig voorwerp te 
bezoeken en eer te bewijzen? Waarom worden ze generatie op generatie gekoesterd? De aangekondigde 
rondleiding vanuit de Samenwerkende parochies gaat niet door vanwege te weinig belangstelling. In 
januari volgt een tweede poging. Informatie: secretariaat@katholiekutrecht.nl of 030-2546147. 
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