St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 7 TOT EN MET 15 SEPTEMBER 2019

DOOR DE WIJSHEID GERED WORDEN!
Door de wijsheid gered worden!
Dat is wel nodig als we Jezus dit weekend tot ons horen zeggen:
’Je kan niet mijn leerling zijn als je je niet losmaakt van al wat je bezit.’
We kunnen te rade gaan bij moeder Teresa van Calcutta.
Zij wijst ons haar weg van eenvoud:
‘De vrucht van stilte is gebed;
de vrucht van gebed is geloof;
de vrucht van geloof is liefde;
de vrucht van liefde is dienstbaarheid;
de vrucht van dienstbaarheid is vrede.’

Pastoor Hans Boogers

PAROCHIEAGENDA
za 07 sep 18.00 uur
eucharistieviering: pastoor Boogers, Mixtuur
drieëntwintigste zondag door het jaar
zo 08 sep 09.30 uur
eucharistieviering: pastoor Boogers, Schola Aloysii
ma 09 sep 14.00 uur
ouderensoos
20.00 uur
doopvoorbereiding
di 10 sep 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
20.00 uur
Aloysiusberaad
do 12 sep
13.30 uur
pastoraal team Stad Utrecht
vr 13 sep
10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 14 sep 12.00 uur
buurtfeest Parade Puur Oost: allerlei activiteiten
18.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor
vierentwintigste zondag door het jaar
zo 15 sep 09.30 uur eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor
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 07 sep.: Jan en Rietje Tielemans.
Zo 08 sep.: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Nel Fonville-Verweij; Joke de Bruin-de Haas; Conny van
Straaten en overleden ouders en grootouders.
Zo 15 sep.: Henny Scherrenberg-van Impelen; Carla Bouwman.
COLLECTE
In het weekend van 31 augustus en 1 september bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap
€ 306,25. Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte, deze is bestemd voor onze
geloofsgemeenschap.
Wij danken u voor uw gaven.
TAIZÉVIERING, ZATERDAG 7 SEPTEMBER – 18.30 UUR, JOHANNES-BERNARDUSKERK
Zaterdagavond 7 september bent u weer welkom in de Johannes-Bernarduskerk (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.

INFORMATIE BISDOM KIRKUK
We hebben als parochie de beschikking over een brochure die goed inzicht geeft in de situatie van Irak, en het bisdom
Kirkuk daarbinnen. Weliswaar heeft bisschop Mirkis bij zijn bezoek aan onze gemeenschap deze week de informatie
nog weer geactualiseerd, maar de brochure geeft goed inzicht in de achtergronden en vertelt wat meer om de
projecten heen waarvoor we als gemeenschap geld konden bijdragen. Met foto's. Te verkrijgen bij het centraal
secretariaat Katholiek Utrecht voor € 2,- per stuk.
OUDERENSOOS: KOM ERBIJ
De ouderensoos houdt elk jaar 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 2 september zijn we weer begonnen en staan we weer klaar om ook jou te ontvangen. En ….
wilt u een keer komen kijken, altijd welkom. Informatie bij Frans Ruijsestein, tel. 06-57694795.
WILLIBRORDPROCESSIE, ZONDAG 8 SEPTEMBER, UTRECHT
De jaarlijks Willibrordprocessie in Utrecht is dit keer op zondag 8 september. De start is traditiegetrouw om 16.00
uur vanaf het Janskerkhof (tegenover het beeld van H. Willibrord te paard). Daarna gaat de stoet richting de
Catharinakathedraal, waar mgr. T. Hoogenboom zal voorgaan in een plechtig gezongen vespers, met het
Kathedrale koor o.l.v. dirigent G. Beemster.
Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan de
Willibrordprocessie. Plebaan Boogers: “Onder het motto ‘Geloven mag gezien worden’ moge u en ik daarin
onderweg onze stappen zetten, vanuit de pelgrimage die ook de H. Willibrord heeft gemaakt in zijn levensdagen.”
OPEN MONUMENTENDAG, ZATERDAG 14 SEPTEMBER – VANAF 11.00 UUR, VERSCHILLENDE KERKEN
O.A. ANTONIUSKERK
Op de Open Monumentendag op zaterdag 14 september a.s. staan ook de deuren van het Stadsklooster i.o.
wagenwijd open! We bieden het volgende programma:
– Rondleiding kunst in de Antoniuskerk van 1903 tot 2019: om 11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur.
– Rondleiding vermaak & ontspanning in de Antoniuskerk van 1903 tot 2019: om 12:00 uur, 14.00 uur en 16.00 uur.
– Optreden: het Antoniuskoor: om 13:30 uur en 15:30 uur.
Met dit programma geven we onze eigen invulling aan het thema van de Open Monumentendag Utrecht. Dit jaar is
het thema ‘Kunst & Vermaak’. Zie www.openmonumentendagutrecht.nl
12E ORGELVOETTOCHT, ZATERDAG 14 SEPTEMBER – 11.00 UUR, BINNENSTAD
Op zaterdag 14 september wordt voor de twaalfde keer op rij een Orgelvoettocht georganiseerd in hartje Utrecht. De
voettocht langs vier historische orgels en kerken begint om 11.00 uur in de Janskerk (Janskerkhof 26). Organist is de
Duitse organist Daniel Seeger. Om 13.00 uur begint een concert door Gerrit Christiaan de Gier op het Quellhorst-orgel
in de Westerkerk (Catharijnekade 9). Het is bijzonder dat deze locatie weer kan worden meegenomen nu de kerk
onlangs is getransformeerd. Vervolgens staat om 14.15 uur de Jacobikerk (St. Jacobsstraat 171) op het programma.
Hier wordt een orgelconcert gegeven door Jeehyun Lee, afkomstig uit Zuid-Korea. De orgelvoettocht wordt om 15.30
uur afgesloten in de St. Josephkerk (Draaiweg 44). Concertgever is Paul van der Woude, organist van de St.
Augustinuskerk. Na afloop van elk concert kunt u in gesprek gaan met de musici en/of de monumentale locaties
bezichtigen. Alle concerten duren ca. 30 minuten en zijn gratis toegankelijk.
INTERRELIGIEUS VREDESGEBED, 15 SEPTEMBER – 10.00 UUR, ULU MOSKEE
Op 15 september is om 10.00 uur in de Ulu Camii Moskee een Interreligieus Vredesgebed. Moskeeplein 89.
BIJ ONS IN DE BIBLEBELT – PAROCHIEBEZOEK TENTOONSTELLING IN CATHARIJNE CONVENT,
DONDERDAG 19 SEPTEMBER
Maak kennis met onze christenbroeders en zusters die met ‘refo’s’ worden aangeduid. Ze worden ook wel ‘bevindelijke
protestanten’ genoemd – mensen die de bijbel vrij letterlijk serieus nemen als richtsnoer in hun leven en tegelijk
ondernemend in het leven staan. Het Catharijne Convent heeft een mooie en informatieve expositie over de
geschiedenis van deze stroming, hun kijk op het bestaan en levenswijze heden ten dage. De moeite waard om te
bezoeken. Op donderdagmiddag 19 september om 14.30 uur brengen we een bezoek met rondleiding. Kosten voor
deelname € 7,50 (entree, rondleiding en koffie/thee met iets erbij in museumrestaurant). Opgave uiterlijk 9 september
12.00 uur (bij deelname van minder dan 10 personen wordt bezoek gecanceld). Te zien tot en met 22 september.
OPROEP VOOR KOFFIEZETTERS.
Zijn er mensen die willen helpen met de koffiedienst op zondag? Er vallen wat personen uit en het zou leuk zijn als
er weer wat vrijwilligers bijkomen. Er is 2 keer per jaar koffievergadering (in maart en september) om vast te
stellen wie wanneer dienst heeft. Ieder heeft ongeveer 5 keer per halfjaar koffiebeurt. Niet zo vaak dus en het is
dankbaar werk. Dus denk er eens over om mee te doen.
Met vriendelijke groeten, Loes van der Velden, loesvdv@live.nl

