
 

 

St. Martinusparochie Utrecht 
 geloofsgemeenschap Aloysius 

 

MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL 
 

  WEEK VAN  12 TOT EN MET 20 OKTOBER 2019 

Tien mensen komen bij Jezus. Ze lijden aan een erge ziekte en worden daarom door de maatschappij 
verstoten. Op een wonderbaarlijke manier worden zij genezen. Ze doen er weer toe en mogen weer 
volop aan het leven deelnemen. Negen van hen gaan de straten in en vertellen vol vreugde wat hen is 
overkomen. Slechts één komt terug naar Jezus om zijn dank voor dit wonder te betuigen. Deze man is 
een Samaritaan -  voor de joden een tweederangsburger, een mindere.  
We hebben de neiging om veel van God te vragen, maar betuigen maar al te weinig dank voor alles wat 
wij ontvangen. Misschien kunnen wij hier nog veel leren van de vreemdeling, van de mens die niet in de 
maatschappij volwaardig kan en mag meedoen. En hoe kan dat beter door deze te accepteren en op te 
nemen, in gesprek te gaan en hem de mogelijkheid te geven om mee te doen.     Sebastian Holz 
 
PAROCHIEAGENDA 
za  12 okt 15.00 uur ziekenzalving; pastoor Boogers  
    18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Smits, cantor 
achtentwintigste zondag door het jaar 
zo  13 okt      09.30 uur      eucharistieviering: pastor Smits, Schola Aloysii 
ma 14 okt 14.00 uur ouderensoos 
    20.00 uur USV-lezing van Maarten van Rossum 
di  15 okt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
vr  18 okt 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
za  19 okt 13.00 uur huwelijk van Johan Herman Dümmer en Annemieke Elise Burggraaf 
    18.00 uur gelezen vesper 
negenentwintigste zondag door het jaar 
zo  20 okt 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, 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 12 okt.: jaargedachtenis Jan Verhoeff; Jan Philippen; voor Johan Herman Dümmer en Annemieke 
Elise Burggraaf, die binnenkort gaan trouwen. 
Zo 13 okt.: jaargedachtenis Jan Verhoeff; Loet Scherrenberg en zijn ouders; Hetty de Wissel; Conny 
van Straaten en overleden ouders en grootouders;  voor Johan Herman Dümmer en Annemieke Elise 
Burggraaf, die binnenkort gaan trouwen. 
Zo 20 okt.: jaargedachtenis Gerda Wouters; Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen. 
 
COLLECTE 
In het weekend van 5 en 6 oktober bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 214,90 en 
voor de Wereldmissiedag voor kinderen € 125,80. De deurcollecte voor Terre des Hommes bracht  
€ 43,00 op. 
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte. Deze is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. 
Wij danken u voor uw gaven. 

 
WERELDMISSIEMAAND 2019 
Oktober is de Wereldmissiemaand.  
Op Missiezondag 20 oktober wordt over de hele wereld in de Katholieke Kerk gecollecteerd voor het 
pastorale werk van parochies in de Derde Wereld. Wilt u het werk van MISSIO steunen? Geef dan in de 
collecte op Missiezondag 20 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO 
Wereldmissiemaand, te Den Haag.  

 

 
 

 



GELEZEN VESPER zaterdag 19 oktober 
Vanaf deze maand is er op de derde zaterdag van de maand geen Muzikale themavesper meer (die zijn 
tegenwoordig op de derde zondag en wel elke maand!). We hebben ervoor gekozen om niet al deze 
zaterdagen op te vullen met een Zaterdag Avond Anders. Máár de derde Zaterdagavond blijft nog steeds 
anders dan de normale eucharistie. 
We zullen de vespers uit het getijdenboek met elkaar lezen. Ingetogen en volgens de traditie van het 
klooster. De ene keer geheel gelezen, een andere keer met muzikale begeleiding. Een bijzonder begin 
van uw zaterdagavond. De eerste is op zaterdag 19 oktober om 18:00 in de Antoniuskapel. Komt u ook? 
Sander Funcke - Pastoraatgroep 

 
MUZIKALE THEMA VESPER  zondag 20 oktober  
Deze maand wordt gestart met een serie Muzikale Thema Vespers op elke derde zondag van de maand 
om 15.00 uur in de Aloysiuskerk. Deze maand dus op zondag 20 oktober met de Georgische pianiste 
Ketevan Sharumashvili. Het thema is ‘talent’ en dat Ketevan een groot talent is zal zeker blijken. Het 
thema komt natuurlijk ook terug in de lezing en meditatie, die deel uitmaken van de Muzikale Thema 
Vesper. Ketevan Sharumashvili zal met name romantische muziek spelen van o.a. Giuseppe Verdi, 
Richard Wagner, Serge Rachmaninov en Fritz Kreisler. Entree is gratis, maar na afloop is er een collecte, 
die van harte wordt aanbevolen. 
 
KOFFIEZETTERS GEZOCHT!  
Zijn er mensen die willen helpen met de koffiedienst op zondag? Er vallen wat personen uit en het zou 
fijn 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. Meer 
informatie: Loes van der Velden, e-mail: loesvdv@live.nln delend  

 
Hoe verder na het verlies van een dierbare?, woensdag 16 oktober – 14.00 uur, Rafaëlkerk 
Het verlies van een dierbare: je partner, je kind, je ouders, je broer of zus is ingrijpend. Het kan mensen 
het gevoel geven dat er een stuk uit hun bestaan is weggevallen. Vanaf 16 oktober 2019 start er vanuit de 
Salvatorparochie weer een cursus verlies-verwerken. In zes bijeenkomsten willen we ons richten op de 
beleving en verwerking van verdriet. Zo zullen we samen stilstaan bij het afscheid nemen, welke steun en 
kracht je uit het geloof gekregen hebt of niet gekregen hebt. En hoe je weer perspectief in je leven kunt 
vinden en een zinvol bestaan zou kunnen opbouwen. Meer informatie: Hettie van Hessen- Eijbergen 
maatschappelijk werker, tel: 030- 2725712; e-mailadres: hettieeijbergen@gmail.com. Ter kennismaking 
wordt er een bezoek aan huis gebracht, waarna u kunt beslissen of u meedoet. De middagen beginnen om 
14.00 uur en eindigen om 16.00 uur. De cursus is vrij toegankelijk, koffie/ thee € 0,50. Adres: 
Lichtenbergdreef 4.et eenvoudige leven met de inwoners 
van het dorp. Door hun leven zijn de 
PAROCHIEDAG  10 november 
Op zondag 10 november vieren we met de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht een 
parochiedag. Dit zal gebeuren in de Rafaëlkerk. De eucharistieviering begint om 10:00. Tijdens de 
viering is er ook kinderwoorddienst en creche. Na de viering kunt u genieten van een kopje koffie of 
thee. Daarna zal de Martinuspluim worden uitgereikt en tijdens de lunch kunt u kennismaken met 
parochianen en gemeenschappen uit de hele stad. In de middag zijn er workshops van allerlei aard, 
zingen, geloofsverdieping en ga zo maar door. Om 15.00 sluiten we de dag af met een borrel. 
Opgeven hoeft niet, weet u van harte welkom! 
zusters een voorbeeld en een symbool 
GEZOCHT ZANGERS/ZANGERESSEN projectkoor 10 november 
Wij zoeken zangers en zangeressen voor het projectkoor tijdens de mis van de Parochiedag 2019, 10 
november. 
Het koor zal op 1 en 8 november repeteren van 19:30-21:30 in het pastoraal centrum van de Augustinus 
kerk, Rozenstraat 1. Voorafgaand aan de viering zal van 08:30 – 09:45 een laatste repetitie plaatsvinden 
in de Rafaël kerk. 
Allen die zich aanmelden mee te zingen krijgen de liederen digitaal opgestuurd om – zo mogelijk – thuis 
alvast te oefenen! Geef je op bij chantalgoetheer@hotmail.com en lenybeemer@kpnmail.nl   n 
christelijke naastenliefde. 
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