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VREDE DOOR GERECHTIGHEID 
Aan het begin van zijn evangelie noemt Lucas met naam en toenaam alle regeerders op staats- en 
religieus gebied van zijn tijd: keizer Augustus, gouverneur Pontius Pilatus, hogepriester Kaifas etc.  
Maar daarna roept hij de figuur van Johannes de Doper voor ons op. Die heeft duidelijk niets met die 
gezagsdragers te maken. Het gaat hem niet om macht. Zijn boodschap is dat  Jezus alleen de ware 
vredevorst kan worden, wanneer wij ons bekeren. Dat wil zeggen: daadwerkelijk ons voor die vrede 
inzetten. Want, zo hoorden wij in de eerste lezing de profeet Baruch zeggen, vrede kan alleen komen, 
wanneer er op de wereld gerechtigheid heerst. Dat vraagt van ons dat wij van mentaliteit veranderen en 
niet onze eigen belangen behartigen, maar daadwerkelijk mensen te hulp komen, die in armoede of 
welke ellende ook verkeren.  
Dat kan in deze Advent door ons parochieel project “Taal doet meer” te ondersteunen.                                                                                   
pastor Oostendorp     
 
PAROCHIEAGENDA 
za  08 dec 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, Mixtuur 
tweede zondag van de Advent 
zo  09 dec       09.30 uur    eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii  
ma 10 dec 14.00 uur ouderensoos 
di   11 dec 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
    18.00 uur voorbereiding Lichtjestocht 
    19.30 uur bestuur 
    19.30 uur workshop Taal doet meer 
wo 12 dec 20.00 uur Bijbelgroep: pastoor Boogers 
do 13 dec 19.30 uur bestuur en pastoraatgroepen/locatieraden 
vr  14 dec 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp   
   18.00 uur    Lichtjestocht  
za  15 dec 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastoor Boogers, cantor 
derde zondag van de Advent 
zo  16 dec 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor 
   16.00 uur Volkskerstzang 
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 9 dec: jaargedachtenis Wil Jongerius-Engelen; Nel Fonville-Verweij; Loet Scherrenberg en zijn 
ouders; Zuster Margaretha; Zuster Isidore; Wil en Corrie van Valkenburg-Mackaay; ouders Kees en Jo 
van Leeuwen-de Bruijn. 
Di 11 dec: Ton Kocken. 
Zo 16 dec: jaargedachtenis pater Ton Wilmering; Henny Scherrenberg-van Impelen. 
 
COLLECTE 
In het weekend van 1 en 2 december bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 234,10 en 
voor de Adventsactie € 156,25.  
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes. De eerste collecte is bestemd voor onze 
geloofsgemeenschap en de tweede collecte voor het adventsproject.  
Wij danken u voor uw gaven. 

 

 
 

 



 
ADVENTSPROJECT  
Naar welk initiatief gaat uw bijdrage deze keer? 
De Katholieke gemeenschappen gaan in de Advent de Stichting ‘Taal doet meer’ steunen. Voor het project 
Opvoedingsondersteuning voor ouders worden lesbrieven ‘Gezonde Taal over opvoeding’ gemaakt.  
De Rooms Katholieke Kerken in Utrecht besteden in de Adventstijd aandacht aan het werk van Taal Doet 
Meer. Taal Doet Meer zorgt er met zo’n 900 vrijwilligers per jaar voor dat anderstalige Utrechters 
kunnen meedoen in de Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode 
draad in ons werk. Collecte-opbrengsten zijn dit jaar voor de ontwikkeling van twee lesbrieven over 
opvoeding. Het banknummer voor het Adventsproject is: NL78 RABO 0181 9165 25 t.a.v. St. Martinus. 
 
Fatma, deelnemer van de ouder-kindgroep vertelt: 
“Deze groep is erg leuk. We praten over dingen die we in de opvoeding tegenkomen. We lezen en 
maken muziek met de kinderen”. 
 
 
WORKSHOP ADVENTSPROJECT TAAL DOET MEER, DINSDAG 11 DECEMBER, 19.30 UUR, 
ALOYSIUSKERK 
Als onderdeel van het Adventsproject verzorgt ‘Taal doet meer’ een workshop over de lesbrieven die 
gesteund gaan worden door de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht. U kunt dan zelf kennismaken 
met het materiaal en de werkwijze van Taal doet meer. Ook ontmoet u mensen die actief betrokken zijn in 
het taalonderwijs aan mensen die nieuw zijn in Nederland. Dinsdag 11 december 19.30 – 21.30 uur, 
Pastoraal centrum Aloysius, A.v. Ostadelaan 4.  
Graag aanmelden: secretariaat@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: 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! 
 
 
JEZUS GEZOCHT EN HULP VOOR LICHTJESTOCHT UTRECHT OOST 
Op vrijdagavond 14 december kan van 18.00 tot 20.00 uur rond het Wilhelminapark de Lichtjestocht 
Utrecht Oost weer worden beleefd. De route loopt van de Engelse kerk door het park en eindigt na het 
stalletje in de Aloysiuskerk bij De Wilg (centrum voor mensen met verstandelijke of psychische beperking). 
Er doen al veel mensen mee en wie het leuk vinden om met de uitvoering een handje te helpen is van 
harte welkom. Dit jaar hopen we twee moeders met kind bereid te vinden ieder een uur in het stalletje te 
verblijven. We zoeken nog een Jezus en Maria. Neem contact op met Gérard Martens: 
g.martens@katholiekutrecht.nl. 
 
 
FILMMIDDAG “THE NATIVITY STORY”, ZONDAG 16 DECEMBER – 14.30 UUR, 
SALVATORPAROCHIE 
The Nativity Story, een dramatische en fascinerende verfilming van de geboorte van Jezus, volgt de 
moeilijke en gevaarlijke reis van Maria en Jozef naar Bethlehem, de miraculeuze zwangerschap en de 
geboorte van Jezus. Het beroemdste verhaal over liefde en lotsbestemming, over onheil en onderdrukking 
en over een kind dat de geschiedenis van de wereld zou veranderen... Het begint om 14.30 uur in de 
koffiekamer van de St, Augustinuskerk, Pastoraal Centrum, Rozenstraat 1. 
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VOLKSKERSTZANG, ZONDAG 16 DECEMBER – 16.00 UUR, ALOYSIUSKERK  
Op zondag 16 december vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost de 
jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om 
samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen mee te 
zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. Na afloop is er gelegenheid om 
onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met 
traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis. Er wordt een collecte gehouden 
voor de gemaakte kosten. 
 
KERSTVIERING VOOR OUDEREN 
Op maandag 17 december is er een Kerstviering voor ouderen en belangstellenden. We beginnen 
met een eucharistieviering om 14.00 uur in de Antoniuskapel. Aansluitend is er een gezellig samenzijn in 
het Aloysiuscentrum. Informatie hierover vindt u achter in de kerk op de leestafel en in de kapel.  
U kunt zich hiervoor aanmelden uiterlijk 10 december bij Frans Ruijsestein, tel. 06-57694795. 
 
KERSTSPEL MET HERDERS EN ENGELEN  
Op zondag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel 
op. Zondag 6 januari om 9.30 uur spelen we het Driekoningenspel. De repetities zijn al in volle gang, 
op maandag van 16.30 uur tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk.  Informatie bij Annette de Groot, tel. 030-
2541243, e-mail: amg.de.groot@gmail.com.  
 
ALOYSIUS OPEN MET KERST! 
Ook dit jaar kan de kerststal kan weer uitvoerig worden bewonderd. En dat hoeft niet alleen op de 
avond van de Lichtjestocht, ook enkele dagen daarna is de kerk nog korte middagen geopend om de 
beeldengroep te bezoeken. Daarvoor is de Aloysiuskerk open van woensdag 19 t/m zondag 23 
december van 14.00 tot 17.00 uur.  
Voor de openstellingen zoeken wij vrijwilligers die tijdens die middagen in de kerk bij de kerststal 
toezicht willen houden. U mag zich aanmelden op mailadres: secretariaat@parochieutrechtoost.nl, bij 
axel.niemeijer@ziggo.nl of bij Sander: ahfuncke@gmail.com.  
 
ACTIE SCHOENENDOOS ONDER DE KERSTBOOM 
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 14 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers zeer aangenaam 
verrast zullen zijn.       Commissie schoenendoos 
 
Adverteren in TUSSENTIJDS 
In het nieuwe jaar komt er weer ruimte vrij om te adverteren in ons parochieblad voor de stad Utrecht. 
Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn, of weet u iemand die mogelijk geïnteresseerd is, neem dan 
contact op met Jan Uijtewaal: jan_ui@hotmail.com of tel 06-13265120. 
 
UITNODIGING VORMSEL 2019 
Op zaterdagavond 8 juni (pinksterzaterdag) zullen we in Utrecht het sacrament van het vormsel vieren. Als 
Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie doen we dat samen met een feestelijke viering in de kathedraal. 
We nodigen jullie van harte uit mee te doen aan het vormselproject ter voorbereiding op dit sacrament.  
Er is een informatieavond voor ouders op 14 januari 20.00 uur in het pastoraal centrum Aloysius, Adriaen 
van Ostadelaan 4. Kosten: € 45 per kind. Voor houders van U-pas is deelname gratis. Neem dan even 
contact op met pastor Gérard Martens (06 47198072 – g.martens@katholiekutrecht.nl). Als je mee wilt 
doen, kun je dat doorgeven via de e-mail:  secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefoon 030-254 61 47. 
Reacties graag uiterlijk 18 december.  
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