St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 30 JUNI TOT EN MET 8 JULI 2018

LEVEN EN DOOD
God heeft alles geschapen om te leven, houdt het Boek Wijsheid ons voor. Ja, God heeft de mens
geschapen voor de onsterfelijkheid, als afspiegeling van zijn Wezen. Toch hebben we allen te maken
met ziekte en dood. Hoe komt dat? De schrijver van het Boek Wijsheid geeft als antwoord: door de
afgunst van de duivel kwam de dood in de wereld.
Door de genezing van een ongeneeslijk zieke vrouw en door een meisje uit de dood te doen opstaan,
laat Jezus zien, dat Hij gekomen is, om Gods oorspronkelijke bedoeling mogelijk te maken: dat we
geroepen worden om te leven.
pastor P. Rentinck
PAROCHIEAGENDA
za 30 juni 18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck
dertiende zondag door het jaar
zo 01 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, slotviering, gemengd koor en Mixtuur
ma 02 juli 10.00 uur
eucharistieviering Kerkhofkapel; pastor De Wit
di 03 juli
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
do 05 juli
13.30 uur
pastoraal team Stad Utrecht
vr 06 juli 10.00 uur
woord en communieviering Antoniuskapel: Hélène Leijendekkers
za 07 juli
18.00 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, cantor
veertiende zondag door het jaar
zo 08 juli
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, 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 30 juni: jaargedachtenis pater Louk Velthuyse; Dina van de Bospoort-Bus.
Zo 01 juli: jaargedachtenis pater Louk Velthuyse; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny
Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman;
Louise Klaessens; Nel Fonville-Verweij; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim.
Zo 08 juli: Loet Scherrenberg en zijn ouders.
COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 270,95.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte, de opbrengst daarvan is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.
TAIZÉVIERING, ZATERDAG 7 JULI – 18.30 UUR, JOHANNES-BERNARDUSKERK
Zaterdagavond 7 juli bent u weer welkom in de Johannes-Berrnarduskerk (Hoograven) voor een
gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur worden
de liederen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2. Eerste zaterdag van augustus is er geen Taizéviering.
MAAK KENNIS MET DE NIEUWE PASTOOR!
We hebben een nieuwe pastoor en die wilt u natuurlijk leren kennen. Dat kan! Op dinsdagavond 10 juli
organiseren pastoraatgroep en locatieraad een avond waar pastoor Boogers zichzelf zal voorstellen.
Er zal ruimte zijn voor vragen en alle mogelijkheid om in gesprek te gaan met elkaar en de pastoor.
De avond is van 19:30 tot uiterlijk 21:30 uur in het pastoraal centrum.
Weet u van harte welkom!
Sander Funcke – Pastoraatgroep

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 0306374128 of e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, zie ook www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl
INSPIRATIEBOEKJE BIDDEN VOOR IEDEREEN
Er is een nieuw inspiratieboekje verschenen: Bidden voor iedereen, met uitleg, voorbeelden en verhalen. Het kost
€ 2,-. Er liggen intekenlijsten op de leestafel in de kerk en achter in de kapel.
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
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.
ZOMERNUMMER TUSSENTIJDS, JULI-AUGUSTUS EDITIE
Deze week is de nieuwe editie van het gezamenlijke parochieblad van katholiek Utrecht Tussentijds beschikbaar.
Het juli-augustusnummer verschijnt met een foto van de nieuwe pastoor Hans Boogers op de cover. In het blad is
een interview ter kennismaking te vinden. Verder zomerse onderwerpen als parochianen die vertellen over hun
ervaringen als pelgrim naar Santiago en een hernieuwde kennismaking met Sint Ludger, medeparochiaan van heel
lang geleden. Het zomerblad biedt ook het overzicht van vieringen voor de komende twee maanden – goed
bewaren dus!
FOTO’S AFSCHEIDSVIERING PASTORES HUITINK EN WESTERVELD
Wilt u de afscheidsviering van pastores Huitink en Westerveld nog een keer beleven? Dat kan vanaf nu! Ga naar
www.heijmansfoto.nl en login met naam martinus, wachtwoord gebaar (geen hoofdletters) en bekijk de
beeldbank van de gemaakte foto’s onder de link afscheid_3juni18 (twee keuzes: kerkdienst of receptie)
Parochianen die bellanstelling hebben voor een aantal foto’s kunnen deze via de aangegeven site bestellen.
KERKEN KIJKEN UTRECHT 2018
Deze zomer vindt de 36ste editie plaats van Kerken Kijken Utrecht. Van 26 juni t/m 8 september zijn de deuren
van twaalf binnenstadkerken voor het publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan in die periode
klaar om mensen rond te leiden. Zowel de toegang als de rondleiding zijn traditiegetrouw gratis, maar een (kleine)
donatie wordt op prijs gesteld. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk.
Per jaar trekt het project Kerken Kijken Utrecht meer dan vijftigduizend bezoekers naar de Utrechtse binnenstad.
Onder de deelnemende kerken is ook de St. Catharinakathedraal.
De openingstijden van de deelnemende kerken zijn te vinden op www.kerkenkijken.nl.
Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens
huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. Meer
informatie: www.kerkenkijken.nl

