
 

 
St. Martinusparochie Utrecht 

 geloofsgemeenschap Aloysius 
 

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL 
 

  WEKEN VAN  21 JULI TOT EN MET 5 AUGUSTUS 2018 

O wever, 
die de draden van lof en dank 
weeft in het patroon van onze dagen. 
Kom, leg ons te rusten 
in het weefsel van aarde en hemel. 
Kom, bekleed ons met vreugde. 
Ruth Burgess (genomen van de website www.scheppingvieren.nl) 
 
PAROCHIEKRONIEK 
Op 7 juli is overleden mevrouw Jacoba Alida Maria Schalkwijk, 84 jaar, Zorgcentrum Swellengrebel. 
Op 17 juli is in de leeftijd van 80 jaar overleden mevrouw Rika Bartha van der Veer-Prins.  
De crematie vindt plaats op zaterdag 21 juli om 11.00 uur in crematorium Daelwijck.  
Ritha van der Veer-Prins woonde Rubenslaan 170. 
 
PAROCHIEAGENDA 
za  21 juli 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor 
zestiende zondag door het jaar 
zo  22 juli      09.30 uur     eucharistieviering: pastor Oostendorp, vakantiekoor 
di   24 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
vr   27 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
za  28 juli 18.00 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, cantor 
zeventiende zondag door het jaar 
zo  29 juli 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, vakantiekoor 
di   31 juli 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
vr  03 aug 10.00 uur woord en communiedienst Antoniuskapel: Frans Saarberg 
za  04 aug 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor 
achttiende zondag door het jaar 
zo  05 aug     09.30 uur     eucharistieviering: pastor Rentinck, vakantiekoor 
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 22 juli: jaargedachtenis Dina van de Bospoort-Bus; Joke de Bruin-de Haas;  
voor Ritha van der Veer-Prins, die afgelopen week is overleden. 
Za 28 juli: Jan Tieleman. 
Zo 29 juli: Nel Fonville-Verweij; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim. 
Zo 05 aug.: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo 
van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve;  
uit dankbaarheid. 
 
COLLECTE 
In het weekend van 7 en 8 juli bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 221,70.  
In het weekend van 14 en 15 juli bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 309,30.  
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.  
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 

 

 
 

 

http://www.scheppingvieren.nl/


MEDEDELINGENBLAD 
Vanaf het weekend van 7 en 8 juli verschijnt het mededelingenblad eens per twee weken. 
Bent u met vakantie? Dan kunt u ons volgen op www.katholiekutrecht.nl 
 
SENIORENCAFÉ, VRIJDAG 27 JULI – 15.00 UUR, BRASSERIE ZUNTE (LANGE SMEESTRAAT 40)  
Het Bartholomeus Gasthuis organiseert elke laatste vrijdag van de maand het Seniorencafé. Er is een 
afwisselend programma met lezingen, livemuziek en mogelijkheid voor ontmoeting. Op 27 juli komt 
Chansonnier Guido van de Meent. Guido gaat voor u de middag vullen met door hem uitgekozen chansons. 
Waan uzelf op een zonnig terrasje in Frankrijk en kom genieten van deze heerlijke muziek onder het genot 
van een hapje en een drankje. Voor meer informatie kunt u mailen naar: 
teamwelzijn@bartholomeusgasthuis.nl of bellen naar: 030-23 10 254.  
 
PASTOOR BOOGERS MAAKT CONTACT MET MENSEN 
Dinsdagavond 10 juli maakten ongeveer 25 parochianen van de Aloysius en Gertrudis 
geloofsgemeenschappen kennis met pastoor Boogers. In het zomernummer 2018 van Tussentijds magazine 
vindt u zijn levensverhaal. De komende tijd probeert hij nieuwe contacten op te doen, en zal hij in 
verschillende kerken waar mogelijk door de weeks voorgaan. Al wandelend door de stad is hij altijd in voor 
een praatje.  
“Oecumene zit in mijn DNA”, vertelde de pastoor, die goede ervaringen had met kanselruil met dominees. De 
laatste jaren was dat op zondagavond, want zondagmorgen moet hij eucharistie vieren, vanwege het 
priestertekort. Ook in Utrecht kan hij zijn oecumenische hart ophalen. In Utrecht-Oost werken de Aloysius, 
Wilhelmina en Holy Trinity kerk nauw samen met de ondernemersvereniging aan de jaarlijkse Lichtjestocht 
voor kerst. Bovendien zijn er regelmatig oecumenische vieringen, b.v. op zaterdag 15 september om 18.00 
uur in de Antoniuskapel, aan het begin van de Vredesweek. Zondag 23 september sluiten we de week weer 
af met de Walk of Peace vanaf de Ulu-moskee naar de Dom. De kerken uit Utrecht Oost fietsen er 
gezamenlijk vanaf de Aloysiuskerk naar toe. De Gertrudis-gemeenschap heeft contact met de protestantse 
Nicolai- en Marcuskerk. Bovendien is er dagelijks een oecumenisch middaggebed in de Dom, om 12.30.  
De pastorale visie voor katholiek Utrecht Blijf bij ons, Heer ligt er, maar moet nog wel ingevuld worden. Ook 
de financiën en gebouwenplannen van de drie Utrechtse parochies zijn nog niet helemaal duidelijk, maar daar 
wordt de komende tijd hard aan gewerkt.  
Op de avond zelf zijn er veel verschillende zaken besproken, zoals: aantrekkelijkheid voor jongeren, bijdragen 
aan kerkbalans, en de mogelijkheid om herkenbare symbolen mee te nemen naar een nieuwe locatie zodat 
men zich dan sneller thuis kan voelen. “Onze kerk is wel een wereldkerk, we moeten het anders gaan 
organiseren dan we gewend zijn,” vond pastoor Boogers. Koffiedrinken na de viering, bedevaartreizen, en 
elkaar uitnodigen om samen naar een viering te gaan zijn belangrijk. In het najaar komt er een 
werkconferentie over Catechese, om met alle betrokken vrijwilligers na te denken hoe daar meer samenhang 
in gebracht kan worden. Pastoor Boogers riep iedereen op ook zelf te communiceren over geloof. Tussentijds 
Magazine en de serie kleine boekjes over geloofsthema’s zijn hiervoor heel geschikt materiaal. Dit zou ook 
tijdens de Lichtjestocht verspreid kunnen worden. Wijkcontactpersonen kunnen ook eens aanbellen en zo op 
hun beurt nieuwe contacten opdoen. 
Ineke Malsch – lid pastoraatsgroep Aloysiuskerk 
 
VAKANTIE PASTORES 
In verband met vakantie is pastor Martens afwezig van 16 juli tot en met 15 augustus   
en pastor Smits gaat met vakantie van 23 juli tot en met 11 augustus.  
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER, DONDERDAG 23 EN VRIJDAG 24 AUGUSTUS 2018 
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt 
vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen. In 
diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers.  
Het gezamenlijk vertrek van de bussen is donderdag 23 augustus om omstreeks 8.00 uur.  
De kosten voor deze reis bedragen € 50,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in 
Kevelaer. Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 23 augustus 
vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis incl. diner 
en koffie op de heen- en terugreis bedragen € 60,-- per persoon. Er liggen folders achterin de kerk en in de 
kapel. 
U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, telefoon 
030-6374128 of e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, zie ook www.bedevaartkevelaer-
utrecht.nl 
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