St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 9 TOT EN MET 17 FEBRUARI 2019

GEROEPEN WORDEN TOT UW DIENST
Jezus roept zijn eerste leerlingen tot Zijn Dienst, om mensen op te vissen die in nood verkeren. Je zou in
andere woorden kunnen zeggen: Caritas.
Het is een beeld wat wordt opgeroepen, dat bij monde van Simon Petrus wordt geuit: “Wij hebben de
hele nacht gezwoegd, zonder iets te vangen”. Dat is een intense levenservaring. Waar doe je het
allemaal voor? Zien we dan geen resultaat van onze inzet en liefdevolle betrokkenheid voor de noden
van de mensen?
Belangrijk is om te vertrouwen op Gods hulp. Dat wij durven in te gaan op Zijn vraag: “Wie moet ik
zenden? Dat ons antwoord mag zijn: “Hier ben ik, zend mij!”
Pastoor Hans Boogers
PAROCHIEKRONIEK
Op 24 januari j.l. is in de leeftijd van 97 jaar overleden mevrouw Hendrika Elisabeth Klijnee-Schumacher.
Mevrouw Klijnee woonde in zorgcentrum Swellengrebel, Burgemeester Fockema Andreaelaan 100.
PAROCHIEAGENDA
za 09 feb
15.30 uur
eerste communieproject
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastoor Boogers, Mixtuur
vijfde zondag door het jaar
zo 10 feb
09.30 uur
eucharistieviering: pastoor Boogers, Schola Aloysii
ma 11 feb 14.00 uur
ouderensoos
20.00 uur
eerste avond doopvoorbereiding: diaken Jansen
di 12 feb 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur
pastoraatgroep en locatieraad
wo 13 feb
19.30 uur
eerste communieproject; voorbereiding dienst door ouders en kinderen
do 14 feb 20.00 uur
bestuur Buurtpastoraat
vr 15 feb
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
19.00 uur
CoVo
za 16 feb
18.00 uur
Muzikale Thema Vesper
zesde zondag door het jaar
zo 17 feb
09.30 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
09.30 uur eerste communieproject
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 09 feb: jaargedachtenis Mien Ahsmann-Verheul.
Zo 10 feb: jaargedachtenis Mien Ahsmann-Verheul; Loet Scherrenberg en zijn ouders.
Zo 17 feb: Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Engelen-Verkerk.
COLLECTE
In het weekend van 2 en 3 februari bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 331,10.
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte. De opbrengst daarvan is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.

ACTIE KERKBALANS

De parochianen, die deelgenomen hebben aan de actie Kerkbalans, worden hartelijk bedankt voor hun
toezegging. Degenen die de actie zijn vergeten worden vriendelijk verzocht alsnog het
antwoordformulier in te leveren bij of op te sturen naar het Aloysiuscentrum.
BLADMUZIEK VOOR LITURGISCHE GEZANGEN BESCHIKBAAR
In verband met het opheffen van het koor van de Wederkomst des Heren is er bladmuziek voor liturgische
gezangen beschikbaar voor belangstellenden inclusief koormappen. Ook zijn er twee stalen ladekasten
voor de opslag hiervan. U kunt hierover contact opnemen via: wederkomstdesheren@katholiekutrecht.nl.
STAGIAIR VAN START IN FEBRUARI
Met ingang van februari is Frank Engelen tot in april voor zijn verkenningsstage actief in de
geloofsgemeenschappen van de samenwerkende parochies. De stage vormt een onderdeel van het eerste
jaar van de opleiding geestelijk begeleider van de Fontys Hogeschool en omvat 20 uren, verdeeld over
diverse activiteiten. De stagiair wordt begeleid door pastor Gérard Martens.
MUZIKALE THEMA VESPER, ZATERDAG 16 FEBRUARI – 18.00 UUR, ALOYSIUSKERK
De volgende Muzikale Thema Vesper op 16 februari staat in het teken van de prachtige vleugel die de
Aloysiuskerk bezit. Jorian van Nee geboren op 13 december 1999 zal hem bespelen. Jorian viel in de
prijzen bij het Peter de Grote festival en het Young Pianist Foundation concours en diverse andere
concoursen. Hij zal ons composities van Schumann, Bach, Ravel en Rachmaninov laten horen. Het zal een
bijzondere Vesper worden. De MTV is op zaterdag 16 februari 2019 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk.
Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.
Filmmiddag: “De Zaligsprekingen”, zondag 17 februari – 14.30 uur, Augustinuskerk
Op zondagmiddag 17 februari a.s. organiseert de Filmcommissie van de Salvatorparochie een filmmiddag
over “De Zaligsprekingen.” Ook wel ‘de basisprincipes van Gods Koninkrijk’ genoemd, de Zaligsprekingen
bieden dan ook een verrassend perspectief en geven moed, hoop en troost, in welke situatie we ons ook
bevinden! De Zaligsprekingen zijn een vervolg op Psalm 23 en het Onze Vader. Pastor, filmmaker en
historicus dr. Ken Curtis is de presentator. Een aantal jaar geleden werd hij hem kanker geconstateerd. Het
inspireerde hem tot het maken van deze serie, die wereldwijd inmiddels voor veel mensen een enorme
bemoediging is gebleken. Rozenstraat 1.
Werkconferenties ‘Vieren en heiligen’ (werkveld liturgie) en ‘Dienen en trouw-zijn’(diaconie)
komen er aan
Na de start met de werkconferentie ‘Leren en leven’ op 30 januari liggen er nog twee werkconferenties in
het verschiet. Uitnodigingsbrieven zijn verzonden aan de secretariaten en de pastoraatsgroepen/
locatieraden/gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen met het verzoek deze door te sturen
aan vrijwilligers, leden van werkgroepen en belanghebbenden. Ze liggen ook op de leestafel in de kerk.
Dit zijn de data:
- 19 februari: 19.30 – 21.30 uur werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie in het
pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4 (zie uitnodiging hieronder);
- 20 maart: 19.30 – 21.30 uur werkconferentie ‘Dienen en trouw-zijn’ voor het werkveld diaconie in de
Rafaelkerk, Lichtenberchdreef 4.
De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag aanmelden
secretariaat@katholiekutrecht.nl
Werkconferentie ‘Vieren en heiligen’, dinsdag 19 februari – 19.30 uur, Aloysiuskerk
Van harte welkom om deel te nemen aan de werkconferentie ‘Vieren en heiligen’ voor het werkveld liturgie. Het
pastoraal team biedt u deze werkbijeenkomst aan op 19 februari 19.30 – 21.30 uur in het pastoraal centrum
Aloysius, Adriaen van Ostadelaan 4. Op de conferentie ‘Vieren en heiligen’ staat de uitwerking van de pastorale
visie ‘Blijf bij ons, Heer’ (te lezen op www.katholiekutrecht.nl) centraal gericht op de activiteiten en initiatieven
op het veld van liturgie, spiritualiteit, levensheiliging (gebed, devotie) en kerkmuziek. Uitnodigingsbrieven zijn
verzonden aan de secretariaten en de pastoraatsgroepen/locatieraden/gemeenschapsberaden van de
geloofsgemeenschappen met het verzoek deze door te sturen aan vrijwilligers, leden van werkgroepen en
belanghebbenden. De werkconferentie is open voor ieder die belangstelling heeft. Wie mee wil doen graag
aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl

