St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEKEN VAN 7 TOT EN MET 22 JULI 2018

Laat er leven zijn in mijn woorden, laat wat ik zeg er toe doen,
geef me kleur op mijn gezicht, zegen de weg die ik ga.
Moge de liefde die Jezus Christus schenkt
ieder hart voor mij doen openstaan.
Moge de liefde die Jezus Christus schenkt
mij doen openstaan voor iedereen.
Als ik door de bossen trek,
als ik door de bergen ga,
als ik valleien doorkruis, woest en ver,
laat Maria, de witte schone, mij dan steunen,
laat Herder Jezus mijn bescherming zijn.

Keltische tekst – vert. Roel Bosch (Er zijn, keltisch-christelijk geloven)
PAROCHIEAGENDA
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
di 10 juli
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00/19.30 uur bestuursvergadering
19.30 uur
kennismaking met pastoor Boogers
vr 13 juli 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 14 juli
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck, cantor
vijftiende zondag door het jaar
zo 15 juli
09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, vakantiekoor
di 17 juli
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 20 juli 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
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
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 08 juli: Loet Scherrenberg en zijn ouders.
Za 14 juli: Piet van Burik.
Zo 15 juli: Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve;
Jeanne van Vliet-Mourits; Joop Grim.
Zo 22 juli: jaargedachtenis Dina van de Bospoort-Bus; Joke de Bruin-de Haas.
COLLECTE
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 271,90.
Tijdens de vieringen in de weekends is er één collecte, de opbrengst daarvan is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap. Wij danken u voor uw gaven.
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

OUDERENSOOS
Ook de ouderensoos houdt vakantie in de maanden juli en augustus. Dan kan er dus geen klaverjassen of
rummicub gespeeld worden. Ook missen we dan de gezellige gesprekken, de koffie en de thee met altijd wel een
traktatie er bij. Op 3 september staan we weer klaar om jullie te ontvangen. En …. wilt u een keer komen kijken,
altijd welkom. Informatie bij Frans Ruijsestein, tel. 06- 57694795 of Ineke van Holsteijn, tel. 06-13734603.
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.
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.
PIEKENKERMIS-MIS, ZONDAG 8 JULI – 10.30 UUR, MALIEBAAN IN UTRECHT
Op zondag 8 juli is iedereen van harte welkom in de autoscooter op de Maliebaan voor de plechtige PiekenkermisMis. De celebrant is pater B.E.M. van Welzenes sdb, pastoor en landelijke aalmoezenier voor binnenvaart en
kermisexploitanten. Deze mis is opgedragen aan de zieken en de overledenen. Met medewerking van de
Muziekvereniging Caecilia Schalkwijk.
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
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
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.

