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WEEK VAN 13 TOT EN MET 20 SEPTEMBER 2020

We worden behandeld zoals wij anderen behandelen. Daarom bidden we zelfs, als we zeggen: “Vergeef
ons onze schulden, zoals wij vergeven aan onze schuldenaren”. Op die manier. Zo houdt hét gebed van
Jezus ons de spiegel voor. Mattheus weet hoe de mensen zijn. Hij kent hun goede wil én hun
onvermogen. Het is makkelijk om achteroverleunend te luisteren naar Gods Woord. Maar het te doen,
dat is vaak andere koek. Er naar leven, om op die manier Gods Koninkrijk dichterbij te brengen, of
eigenlijk (want het ís er al) zichtbaar te maken.
Het gaat er om hoe mensen met elkaar omgaan, mensen van dezelfde kerkgemeenschap; van dezelfde
stad; alle mensen. Niet meteen (ver)oordelen. Hoe ga je om met wie jou tekort heeft gedaan? Je kunt
aan vergeving geen grenzen stellen en dat besef je pas wanneer je weet hoezeer je zélf vergeving nodig
hebt. Een ander vergeven en hem niet afrekenen op alleen zijn zwakke kanten kan alleen als je ook je
eigen schaduwzijden kent. Denk dus even na vóór je dat bekende vingertje opsteekt van 'wij en zij'.
Ben jij écht zoveel beter? Misschien pas als je écht vergeven kunt omdat weet dat je zelf leeft van Gods
genade.
Frans Joosten
UITGESTELDE EERSTE COMMUNIE
In een feestelijke viering in de Aloysiuskerk op zondag 13 september om 13.30 uur zullen 16 kinderen
uit verschillende Utrechtse geloofsgemeenschappen (en parochies) voor het eerst de heilige communie
ontvangen. Sinds januari hebben zij zich voorbereid op dit bijzondere moment.
Wij feliciteren hen en hun familie van harte met de eerste heilige communie.
De Eerste Communicanten zijn: Benthe van Straalen, Catrien van Hoffen, Emma van den Heuvel,
Emmanuel Arias Montoya, Friso de Bresser, Julius Bootsma, Keet Overgaag, Levi Merién, Morgana Lippi,
Noa Vaes Artola, Rafael Bulthuis, Santiago Arkesteijn, Thijs Kos, Vera Rietbergen, Wietse de Bresser en
Zoë Hessels
PAROCHIEAGENDA
vierentwintigste zondag door het jaar
zo 13 sep.
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck
13.30 uur
eerste communieviering: pastoor Boogers en pastoraal werker Martens,
alleen toegankelijk voor genodigden
Ma 14 sep.
14.30 uur
gespreksgroep Verhef je hart
19.30 uur
bijeenkomst voorzitters van alle beraden
di 15 sep.
10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
20.00 uur
Aloysiusberaad
20.00 uur
vergadering lectoren
Do 17 sep.
13.30 uur
pastoraal team stad Utrecht
vr 18 sep.
10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
za 19 sep.
16.30 uur
voorbereiding Vormsel
vijfentwintigste zondag door het jaar
zo 20 sep.
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering
Maandag t/m zaterdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend
MISINTENTIES
Zo 13 sep.: Joke de Bruin-de Haas; overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek;
Loet Scherrenberg en zijn ouders; voor onze communicanten.
Zo 20 sep.: jaargedachtenis Henk Toonen; jaargedachtenis Hennie Tieleman; Joke de Bruin-de Haas; Henny
Scherrenberg-van Impelen.

COLLECTE
Op zondag 6 september bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 125,90.
De collecte is in deze coronatijd na afloop van de viering bij de uitgang. Hier staat de melkbus waar u
uw gaven in kunt doen. Die collecte is voor onze geloofsgemeenschap.
Als u liever digitaal wilt geven is dat van harte welkom, via QR-code op de melkbus of op het
bankrekeningnummer.
Uw gaven worden zeker in deze coronatijd zeer gewaardeerd.
VIERINGEN IN DE ALOYSIUS
Onze kerk biedt ruimte aan 65 tot 70 mensen, wanneer we de 1,5 meter willen houden. u kunt zich
vooraf reserveren via het secretariaat, dat kan telefonisch (030- 2515775) op vrijdagochtend van 10.00
tot 12.00 uur of per e-mail (aloysius@katholiekutrecht.nl) tot vrijdagochtend 12.00 uur, geef daarbij ook
uw telefoonnummer door, maar u kunt ook zo binnenlopen en u registreren.
Kom ruim op tijd naar de kerk, zodat u in alle rust uw handtekening kunt zetten en er niet te veel
wachtrijen ontstaan.
Bij alles geldt: houdt de 1,5 meter afstand, desinfecteer bij binnenkomst en voorafgaand aan de
communie uw handen en let op de aanwijzingen op papier en van de beraadsleden.
Naar het toilet gaan en koffiedrinken na afloop is nog steeds niet toegestaan.
VIERINGEN DOOR DE WEEK
Al enige tijd zijn de door de weekse vieringen hervat. Ook dan zijn de corona-maatregelen van
toepassing en is er helaas geen koffiedrinken na afloop.
Op alle ochtenden zijn de vieringen om 8 uur en op dinsdag- en vrijdagmorgen ook om 10 uur.
U wordt verzocht vóór de viering en vóór de communie uw handen te desinfecteren en na afloop uw
zitplaats schoon te maken.
WILLIBRORDVESPER, ZONDAG 13 SEPTEMBER – 17.00 UUR, ST. CATHARINAKATHEDRAAL
In dit jaar waarin corona een belangrijk stempel drukt op onze manier van samenleven en samen vieren
is ook de gebruikelijk Willibrordprocessie, op de 2e zondag van september, anders qua vormgeving.
Geen processie op straat, o.a. omdat de schrijn van Willibrord niet op anderhalve meter van elkaar kan
worden gedragen. Die blijft dit jaar present onder het altaar in onze St. Catharinakathedraal. Wat wij
wel kunnen vieren is de vespers om 17.00 uur in de St Catharina. Daarin zal kardinaal Eijk ons
voorgaan, met een homilie die hij zal houden ter bemoediging.
U en jullie zijn van harte uitgenodigd om aan deze Willibrordvesper deel te nemen. Graag opgave via de
gebruikelijke kanalen, wat u kunt lezen op onze website en in de nieuwsbrief. In ieder geval bij
aankomst in onze kathedraal, graag op tijd u melden bij de ingang en uw handen desinfecteren.
Graag tot 13 september.

Gelukkig in de naam van God, plebaan Hans Boogers

NIEUWS UIT KIRKUK EN SULAYMANIYAH
Er zijn nieuwe berichten, goede en slechte. Het Chaldeeuwse bisdom is zwaar door Corona getroffen.
Van de zes priesters hebben er drie Corona, plus een zuster uit India die een school leidt.
Twee priesters zijn weer aan de beterende hand maar met nasleep; de plebaan en zuster Ana zijn
stabiel maar nog ziek. Ons gebed is gevraagd.
Bij Sulaymaniyah wordt een bejaardenhuis en een kleuterschool gebouwd. Corona vertraagde de bouw,
maar in november a.s. kunnen drie etages gebruikt gaan worden: woning voor de zusters, een kapel en
grote gemeenschapszaal, die voor verhuur en dus inkomen belangrijk is.
Tevens kleuterschool/ opvang van autistische kinderen en de eerste zes Alzheimerpatiënten.
Het wordt het eerste bejaardenhuis in deze hele regio Midden Oosten. Nodig, omdat veel ouderen alle
kinderen hebben wonen in het buitenland.
Er moeten nog twee etages worden afgebouwd, zodra er weer geld is. Dat worden nog tachtig plaatsen
voor ouderen. Blijven we ons verbonden voelen met bisschop Mirkis en pater Jens Petzold.

pastoor Hans Boogers

NIEUWE START CURSUSSEN ‘VERHEF JE HART’ – JAAR VAN DE EUCHARISTIE
Zoals vele activiteiten zijn de cursussen rond het boekje ‘Verhef je hart’ over de eucharistie in maart
abrupt gestopt. Deze series bijeenkomsten zullen nu weer gestart worden. ‘Verhef je hart’ is een
bundeling van preken van paus Franciscus gewijd aan de eucharistie. Deze zijn vertaald en van
commentaar voorzien door Sam Goyvaerts. In Utrecht waren drie cursussen gestart die nu, na de Covidonderbreking, weer vervolgd gaan worden. In de bijeenkomsten wordt rekening gehouden met de regel
anderhalve meter afstand te houden tot elkaar.
In het pastoraal centrum Aloysius vervolgt pastoraal werker Gérard Martens de cursus op
maandagmiddag 14.30–16.00 uur. Deze serie was voor de stop halfweg. Er komen nu nog vier
bijeenkomsten. Op de eerste, 14 september, gaan we samen de thema’s uit de reeds gevoerde
gesprekken weer ophalen en daarna verder op 28 september en 12 en 26 oktober.
Aanmelding van nieuwe deelnemers/sters: secretariaat@katholiekutrecht.nl
UTRECHTSE VREDESWEEK
Utrechtse Vredesweeklezing, vrijdag 18 september – 15.30–18.00 uur, Domkerk
Dé aftrap van de Vredesweek. Tijdens de Vredesweeklezing verkennen drie inspirerende sprekers
het thema ‘Vrede verbindt verschil’.
Natascha van Weezel, schreef het boek Thuis bij de vijand. Moslims en joden in Nederland en
maakte de documentaire Natascha’s beloofde land.
Hans Alma, auteur Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie in de wereld en is
bijzonder hoogleraar religieus humanisme en compassie aan de VU.
Enis Odaci, is publicist en hoofd online van Volzin. Ook is hij voorzitter van stichting Humanislam –
een denktank voor islamitisch humanisme – en adviseur en spreker over interreligieuze dialoog,
diversiteit en inclusie.
Dompredikant Willem Roskam zal de lezing openen en afsluiten. Anna Timmerman, directeur van
PAX, zal de sprekers introduceren en het vraaggesprek met het publiek leiden. Toegang is gratis,
maar vooraf aanmelden is verplicht:
https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/vredesweeklezing2020/.Ook mee te maken via een livestream.
Maatschappelijk atelier, 19 september – 11.00 uur, Stadsklooster Antonius
Stadsklooster Utrecht opent de Vredesweek zaterdag 19 september met een Maatschappelijk
atelier over "Zwarte Piet"/slavernij/racisme, om multiculturele oplossingen te vinden voor een leuk
kinderfeest, vanuit een rijke historie. Tijd: 11.00-14.00 uur, inleiding Yosé Höhne Sparborth.
Coronaproof samenkomst. Aanmelden: info@tweeofdriebijeen.nl. Adres: Kanaalstraat 200.
Interreligieuze gebedsviering, zondag 20 september, 11.30 uur, Assoenamoskee
Vanwege de Vredesweek is er zondag 20 september a.s. om 11.30 uur een interreligieuze viering
in de Assoenamoskee, Justus van Maurikstraat 2 (nabij Majellapark en Cremerstraat). Iedereen is
welkom eraan deel te nemen. Hier gelden ook de coronaregels.

HELP DE VOEDSELBANK UTRECHT!
De voedselbanken hebben een noodkreet uitgestuurd dat zij merken dat er minder donaties zijn. De
katholieke kerk (landelijk) roept op om te steunen - kerken mogen open zijn voor persoonlijk gebed en
een kaarsje opsteken en als verzamelpunt van gaven voor de voedselbank. In de dagkapel van de
Aloysiuskerk (in de ochtenduren in ieder geval open) staat het blauwe voedselbankkratje en in de
ochtend kan er bij de pastorie afgegeven worden.
Een donatie is ook mogelijk op banknummer NL 34 TRIO 0338 5215 69, t.n.v. Voedselbank Utrecht.

