St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEKEN VAN 4 TOT EN MET 19 AUGUSTUS 2018

Gelukkig de dienaar die zijn broeder evenveel liefheeft en respecteert, wanneer deze ver weg is, als
wanneer hij bij hem is, en die niets achter zijn rug zegt, wat hij niet met liefde in diens bijzijn kan
zeggen.

Wijsheidsspreuk 25, Franciscus van Assisi

PAROCHIEKRONIEK
Op zondag 5 augustus om 13.00 uur worden Jens Schlief, zoon van Thijs en Maayke Schlief, en Willem
Snijders, zoon van Timo en Anne Snijders gedoopt.
Op zaterdag 11 augustus wordt Ansel Zandbergen, zoon van Jeroen Zandbergen en Irene Istiningsih
gedoopt.
PAROCHIEAGENDA
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
ma 06 aug 10.00 uur
eucharistieviering Kerkhofkapel: pastor De Wit
di 07 aug 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 10 aug 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 11 aug 18.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, cantor
negentiende zondag door het jaar
zo 12 aug 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, vakantiekoor
di 14 aug 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
wo 15 aug 19.00 uur
Maria ten hemelopneming: eucharistieviering: pastoor Boogers,
klein gemengd koor
vr 17 aug 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 18 aug 18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor
twintigste zondag door het jaar
zo 19 aug
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, 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 05 aug.: jaargedachtenis Truus de Graaf; 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; voor Jens Schlief en Willem Snijders, die
vanmiddag door het sacrament van het H. Doopsel in onze geloofsgemeenschap worden opgenomen.
Za 11 aug: voor Ansel Zandbergen, die vanmiddag door het sacrament van het H. Doopsel in onze
geloofsgemeenschap is opgenomen.
Zo 12 aug: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Jeannette Scholten; Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim;
Joke de Bruin-de Haas.
Wo 15 aug: Joke de Bruin-de Haas; voor neef Gerrit Engelen.
Zo 19 aug: Henny Scherrenberg-van Impelen.
COLLECTE
In het weekend van 21 en 22 juli bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 233,75.
In het weekend van 28 en 29 juli bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 341,80.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. Wij danken u voor uw gaven.

MEDEDELINGENBLAD EN NIEUWSBRIEF VAN DE SAMENWERKENDE PAROCHIES
KATHOLIEK UTRECHT
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
Ook de nieuwsbrief van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht verschijnt eens per twee weken.
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.
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.
MIVA-COLLECTE 2018: BROMMERS VOOR BURKINA FASO
Op 25 en 26 augustus vindt de jaarlijkse MIVA-collecte in de kerken plaats. Dit jaar vraagt MIVA
aandacht voor een bijzonder project: Auto maakt zorg en hulpmiddelen bereikbaar. Voor de allerarmsten
in Zimbabwe is medische zorg onbereikbaar. Vervoer is hier van levensbelang.
Al meer dan 80 jaar helpt ontwikkelingsorganisatie MIVA mensen in Latijns-Amerika, Afrika en Azië hun
bestemming te bereiken door hen te voorzien van vervoersmiddelen.
Heel bijzonder en inspirerend. Helpt u mee?
BINNENSTAD: KERKEN KIJKEN TOT 9 SEPTEMBER
Inmiddels is in de binnenstad van Utrecht het jaarlijkse kerken kijken weer van start gegaan. Katholiek
Utrecht is daarbij alleen door de Catharinakathedraal vertegenwoordigd. Gratis toegang tot al deze
historische gebouwen op de tijden die van ieder gebouw op de website www.kerkenkijken.nl worden
aangegeven. Nieuw dit jaar is het onderdeel Kerken Luisteren: bijna wekelijks een gratis concert in het
prachtige decor van één van de Utrechtse binnenstadkerken.
WILLIBRORDPROCESSIE, ZONDAG 9 SEPTEMBER – 15:45 UUR, UTRECHT
Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen
aan deze processie. Deelnemers aan de processie verzamelen zich om 15.45 uur rond het beeld van de
H. Willibrord op het Janskerkhof. Om 15.50 uur volgt het opstellen op het Janskerkhof, waarna om
16.00 uur de processie begint. Bij het passeren van de processie zullen de klokken van de protestantse
Domtoren luiden. De stoet vervolgt de route via het Domplein richting de St. Catharinakathedraal (Lange
Nieuwstraat 36), waar rond 16.45 uur de afsluitende vesperviering is. Na afloop zijn alle
processiegangers welkom voor koffie en een glas om gezamenlijk dit gebeuren af te sluiten in het
Bonifaciushuis (Nieuwegracht 61, de voormalige pastorie achter de kathedraal).
TWEEDE EDITIE KERKPROEVERIJ/BACK TO CHURCH, 15 EN 16 SEPTEMBER, LANDELIJK
De Bisschoppenconferentie doet een beroep op de parochies om mee te doen, om als kerkgangers
samen deze actie tot een succes te maken. De onderliggende gedachte is dat er best veel mensen zijn
die graag (opnieuw) eens naar de kerk zouden willen gaan, maar daarbij een te hoge drempel ervaren.
Om mensen over die hoge drempel te helpen, blijkt een persoonlijke uitnodiging – van familie, vrienden,
buren, collega’s – het verschil te maken. Dat vraagt echter van de kerkgangers om hun schroom te
overwinnen en op de mensen om hen heen af te stappen: “Ga je met me mee naar de kerk?” Meer
informatie: www.rkkerk.nl, www.raadvankerken.nl en www.kerkproeverij.nl. Via deze laatste site kunnen
parochies zich als deelnemer aanmelden. Parochies die meedoen, kunnen via contact@katholiekleven.nl
kosteloos een brochure aanvragen over het kerkgebouw om uit te delen in de viering van
Kerkproeverij/Back to Church. De brochure laat zien hoe een kerkgebouw is ingericht en wat de
betekenis daarvan is.
VREDESWEEK
De Vredesweek 2019 vindt plaats van 15 september tot 23 september. Het thema is ‘Generaties voor
vrede’. Op diverse plaatsen zal er een walk of peace worden gehouden, zoals in: Almelo, Harderwijk,
Leeuwarden, Lochem, Naarden-Bussum, Nieuwegein, Soest, Utrecht, Zoetermeer en Zwolle.

