St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 2 TOT EN MET 9 MEI 2021

CANTATE
De zondagen na Pasen hebben mooie namen die aan de beginwoorden van de Introïtus, de Intredezang
van elke zondag, zijn ontleend. Zo is er de 3de zondag na Pasen: “Jubilate” (Jubelt!), daarna “Cantate”
(Zingt!) en dan “Rogate” (Bidt!).
Drie opdrachten, die voor mij belangrijke pilaren van het uitleven van mijn geloof zijn. De huidige zondag –
Cantate - heeft voor mij als zanger natuurlijk een extra dimensie. De vreugde van de opstanding van Jezus
mag en moet worden bezongen. Daarom zijn er voor deze zondag ook vele bijzondere en vooral vrolijke
liederen geschreven. Graag wil ik hier twee noemen “Zingt voor de Heer een nieuw gezang”, en “Zingt voor
de Vader” – prachtige teksten en melodieën.
Jammer genoeg mogen we in deze tijd onze zangstem niet in de kerk laten horen, maar iedereen mag in
gedachten meezingen of hardop thuis, of in de tuin, de natuur…
En dan zal de dag komen dat al onze lofzangen weer herenigd zullen zijn: Soli Deo Gloria!

Sebastian Holz

PAROCHIEAGENDA
vijfde zondag van Pasen
zo 02 mei
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor
di 04 mei
10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
do 06 mei
13.30 uur
pastoraal team Stad Utrecht
vr 07 mei
10.00 uur
woord en communieviering: Hélène Leijendekkers
zesde zondag van Pasen
zo 09 mei 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, Schola Aloysii
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering
Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend
MISINTENTIES
zo 02 mei: ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Henny Scherrenberg-van Impelen;
Louise Klaessens; voor het slagen van een operatie.
zo 09 mei: jaargedachtenis Christina Trouwborst; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn;
Loet Scherrenberg en zijn ouders; Nel Fonville-Verweij.
COLLECTE
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 25 april € 123,20 op voor de
geloofsgemeenschap en voor de Roepingenzondag € 83,55.
Door de corona is de collecte bij de uitgang.
De collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. U kunt uw gaven in de melkbus doen of digitaal
geven.
Uw gaven worden zeker in deze coronatijd zeer gewaardeerd.
EUCHARISTIEVIERINGEN
We hanteren nog steeds ‘Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
Dus maximaal 30 aanwezigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers. Dit is inclusief het
dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige
Communie. Voor alle vieringen dient men zich zoals nu gebruikelijk aan te melden via
aloysius@katholiekutrecht.nl of 030-2515775, uiterlijk vrijdag 12.00 uur.

ALOYSIUSGEMEENSCHAP VERKENT ALPHA
De Aloysiusgemeenschap van de Martinusparochie Utrecht verkent de mogelijkheid om een Alphacursus te
houden. Het Alpha-aanbod is inmiddels een beproefd pakket om kennis te maken met het christelijk
geloven en leven. Het is ook heel geschikt om je geloof op te frissen en zeker ook om het te verdiepen.
Sterk in de aanpak van Alpha is onze (post)moderne wereld in de geloofsverkenning helemaal serieus te
nemen.
Wanneer je de onderwerpen langsloopt komt het vertrouwd over: Wie is Jezus? Wat is geloven? Hoe kan je
bidden? Wat doet de heilige Geest? Hoe lees je de Bijbel? Wat is de Kerk? Hoe kan je als christen leven?
Waar ervaar je God? Met goed gemaakte en doordachte films worden de thema’s gepresenteerd en wordt
de uitwisseling aangezwengeld, steeds op zoek naar de verbinding van het dagelijks leven.
Alpha is een serie van 10 bijeenkomsten, liefst in opeenvolgende weken. Er is een vaste opzet: Beginnen
met een maaltijd – inleiding op het thema (film of anders) – gesprek, mogelijk in groepjes – besluit met
gebed. Een van de bijeenkomsten wordt uitgebreid tot een dag. Met de opzet kan gevarieerd worden,
aansluitend bij de mogelijkheden van de deelnemers. Er is in de afgelopen tijd ook een on-line aanbod
ontwikkeld.
Klinkt dit aantrekkelijk (of: ‘toch wel goed om eens te doen’) laat het ons weten. Het Aloysius
Gemeenschapsberaad zou in het najaar graag een cursus proberen. Een reactie is welkom bij Hans Heijs
(heijsobb@antenna.nl / 06 11397751) of aloysius@katholiekutrecht.nl
LINTJESREGEN.
Op maandag 26 april was er weer de jaarlijkse lintjesregen in Nederland.
Bij de verdiensten van de personen die deze week een onderscheiding van de koning ontvingen werd ook
inzet voor activiteiten in de parochie/geloofsgemeenschappen gememoreerd.
Dat was het geval bij Bas en Siny van Oostrum-Kommerkamp die beiden in de Aloysiusgemeenschap heel
veel jaren voor Gemengd koor, Klein Gemengd Koor en andere activiteiten heel verantwoordelijk en druk
zijn.
Zij zetten zich al decennialang in voor de Aloysiuskerk in het oosten van de stad Utrecht. De bijdrage van
Bas en Siny aan allerhande activiteiten van de parochie is van grote waarde voor het onderhouden van de
gemeenschap. Zij zorgen wekelijks voor het tellen van het collectegeld en brengen dit naar de bank. Zij
faciliteren de geloofsgemeenschap op het gebied van ontvangst en eten en drinken en doen dit ook als
externe groepen de kerk huren. Ook verzorgden zij het vervoer van ouderen naar de dienst.
Daarnaast laten zij beiden van zich horen als cantor en als lid van verschillende koren van hun parochie.
Binnen deze koren zijn ze erg actief en ze beheren de koorbibliotheek. In het verleden was Bas vrijwilliger
en bestuurslid bij Stichting Scouting Utrecht Oost. Hij heeft bijgedragen aan vele activiteiten en
(buitenlandse) kampen. En Siny was vrijwilliger bij Stichting Scouting Utrecht Oost. Zij maakte het
clubgebouw schoon, fungeerde als kookstaf en was lid van het ondersteuningsteam op kampen.
BEIDEN VAN HARTE GEFELICITEERD !!!

