St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 8 TOT EN MET 16 JUNI 2019

PINKSTEREN
Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren samen. Op de eerste dag van Pasen komt de verrezen Heer te
midden van zijn leerlingen en blaast zijn Geest over hen.
Voor Lucas is het Pinksteren op de 50e dag van Pasen. De Geest komt als een storm en vuur over de
eerste leerlingen. En die geven de Geest door aan 3000 mensen, die zich laten dopen en de gave van de
heilige Geest ontvangen.
Paulus houdt ons in de 2e lezing voor, dat we door Doopsel en Vormsel dezelfde Geest ontvangen. De
Geest geeft ieder van ons verschillende gaven tot opbouw van de kerkgemeenschap, het Lichaam van
Christus. Met alle verschillen delen we allen in de kracht van één en dezelfde Geest.

pastor P. Rentinck

PAROCHIEKRONIEK
Op 4 juni is in de leeftijd van 57 jaar overleden Mariska Josephina Harpal-Pompies. Haar uitvaart is op
donderdag 13 juni vanuit de Aloysiuskerk. Mevrouw Harpal woonde Burmanstraat 10bis.
PAROCHIEAGENDA
za 08 juni 18.00 uur
eucharistieviering: pastor Swijnenberg, Mixtuur
Hoogfeest van Pinksteren
zo 09 juni 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, gemengd koor
ma 10 juni
09.30 uur Tweede Pinksterdag: eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii
di 11 juni 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
10.00 uur
vergadering buurtpastoraat
12.30 uur
lunch buurtpastoraat en religieuzen
20.00 uur
Aloysiusberaad
vr 14 juni 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 15 juni 18.00 uur
Muzikale ThemaViering
elfde zondag door het jaar
zo 16 juni 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
Dinsdag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Dinsdag tot en met vrijdag: 09.30-12.00 uur: dagkapel geopend
INTENTIES
Zo 9 juni: Joke de Bruin-de Haas; Loet Scherrenberg en zijn ouders; overleden ouders Engelen-Verkerk
en hun 6 kinderen; Conny van Straaten en overleden ouders en grootouders; voor Mariska HarpalPompies, die afgelopen week is overleden.
Zo 16 juni: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen; voor Wilbert
Samuel Rossi en Laura Piscicelli, die binnenkort in Italië gaan trouwen.
COLLECTE
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bedroeg op Hemelvaartsdag € 169,50 en afgelopen weekend
€ 331,05.
Tijdens de vieringen in het weekend zijn er twee collectes, de opbrengst van de eerste collecte is
bestemd voor onze geloofsgemeenschap, de tweede collecte is voor de Pinksteractie. Wij danken u voor
uw gaven.

PINKSTERACTIE WEEK VAN DE NEDERLANDSE MISSIONARIS: 1 T/M 9 JUNI.
GELOVEN IN DE ANDER – EEN WERELDWIJDE MISSIE. IEDER MENS TELT MEE.
Dit jaar staat de Week van de Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Centraal
in de campagne dit jaar staan zuster Willy van Mer, missionaris in Kameroen en Jet Nauta, missionair
werker in Mexico, twee inspirerende vrouwen. In hun dagelijkse werk geven zij uiting aan het geloof in
de ander door met de lokale bevolking te werken aan een betere wereld.
Missionarissen geven zó veel en vragen zó weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom
organiseren we van 1 tot en met 9 juni de Pinksteractie in parochies om geld in te zamelen zodat zij hun
belangrijke werk kunnen blijven doen voor de meest armen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor honderden missionarissen en missionair werkers –
ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze
Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan. Want hebben wij niet allemaal dezelfde missie?
Kijk op www.weeknederlandsemissionaris.nl voor meer informatie over de Pinksteractie van 1 t/m 9 juni.
Of steun de WNM met een gift op IBAN NL30 RABO 0171 2111 11 of in de collecte op eerste
Pinksterdag.
MUZIKALE THEMA VESPER, ZATERDAG 15 JUNI – 18.00 UUR, ALOYSIUSKERK
De volgende Muzikale Thema Vesper (MTV) op 15 juni staat in het teken van het prachtige Meereorgel.
De Spaanse organist Victor Manuel Beana de la Torre zal bij ons te gast zijn. Hij is in 1995 geboren, en
studeert op dit moment na zijn studie in Madrid aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam. Zijn
specialisatie is barokmuziek. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter
bestrijding van de onkosten zijn.
MIXTUUR ZINGT IONALIEDEREN OP 30 JUNI
Jaarlijks organiseert Mixtuur een project waarbij geïnteresseerden een aantal weken mee repeteren
rondom een thema.
We repeteren op donderdag 13, 20 en 27 juni van 20.15-21.45 uur in de Aloysiuskerk Wij vinden het
heel leuk als we oude bekenden en nieuwe gezichten mogen verwelkomen. Wilt u een paar weken
meezingen? Aanmelden kan via: info@koormixtuur.nl.
Dit jaar is gekozen voor Iona-liederen. De liederen komen van de Iona Community, een oecumenische
gemeenschap die in 1938 op het Schotse eiland Iona is gesticht door George Macleod. Deze
gemeenschap zoekt naar nieuwe manieren om het evangelie in deze tijd vorm te geven. De
gemeenschap telt 250 leden, 1500 geassocieerde leden en 1400 vrienden en wordt beschouwd als
Angelsaksische versie van het Franse Taizé. Het zijn eenvoudige melodieën, dus we hopen dat u tijdens
de viering op zondag 30 juni enthousiast met ons meezingt.

Hartelijke groet, Mixtuur

CONCERT VLAAMS KOOR ACANTUS
Op zondag 30 juni geeft het gemengde Vlaamse koor Acantus een concert in de Aloysiuskerk. Het koor
is afkomstig uit Beveren, het Vlaamse culturele centrum van Sint Maarten, zoals Utrecht dat is in
Nederland. Uitgevoerd worden o.a. werken van Fauré, Rachmaninov en Willcocks.
Het koor werd opgericht in 1947 als kerkkoor (Sint-Martinuskoor) en zingt een brede waaier van
religieuze en profane koormuziek, maar ook lichtere programma’s met een rijke Europese
volksliederenschat. Acantus mag een culturele ambassadeur van Beveren genoemd worden, want sinds
1989 zingt het koor ook internationaal. Recent reisde het koor naar Engeland, voor een tegenbezoek
aan The Manchester Chorale, en in 2018 mocht Acantus zingen in de Dom van Keulen. In 2019 steken
ze even de grens over naar Utrecht.
De dirigent is Godfried Van de Vyvere, begeleiding op orgel/piano door Fio van Steenlandt.
Zondag 30 juni, Sint-Aloysiuskerk, Adriaan van Ostadelaan 4 Utrecht, 15.00 – 16.00 uur.
Toegang vrij, collecte na afloop.
GLAS-IN-LOODRAMEN, ELKE ZATERDAG IN JUNI, ST. JOSEPHKERK
In juni is de mooie St. Joseph-kerk, met o.a. prachtige glas-in-loodramen, te bezichtigen. De openstelling
is elke zaterdag van 15.00 uur tot 17.00 uur. U kunt gewoon eens rondlopen en kijken, of rustig
zitten, of een kaarsje opsteken, of bidden.
Van 15.00 uur tot 16.00 uur is Chris de Greef aanwezig voor een korte rondleiding.

