St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 11 TOT EN MET 19 SEPTEMBER 2021

DE LIJDENDE DIENSTKNECHT
In de eerste lezing spreekt de profeet Jesaja over de lijdende dienstknecht van de Heer, die geslagen
wordt en bespot. De vraag is: wie bedoelt Jesaja met deze lijdende dienstknecht? Bedoelt hij het volk
Israël? Bedoelt hij zichzelf? In het evangelie geeft Jezus aan, dat deze woorden op Hem slaan: Hij zal
verworpen worden, geslagen worden en gedood. En Hij roept zijn leerlingen ook nog op, om Hem te
volgen. Voor de eerste leerlingen is dit volstrekt onaanvaardbaar. Is het voor ons aanvaardbaar?

pastor P. Rentinck

PAROCHIEAGENDA
vierentwintigste zondag door het jaar
zo 12 sept
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck en diaken Schat, Schola Aloysii
di 14 sept 10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
vr 17 sept
10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
vijfentwintigste zondag door het jaar
zo 19 sept
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
11.15 uur
doop van Celine Pol
15.30 uur
Vormselvoorbereiding
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering
Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend
INTENTIES
zo 12 september: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Joke de Bruin-de Haas; Nel Fonville-Verweij;
levende en overleden familieleden Van Holsteijn-Holierhoek.
zo 19 september: jaargedachtenis Gert van Schaik; An van Schaik-van der Poel; Joke de Bruin-de Haas;
Henny Scherrenberg-van Impelen; voor Celine Pol, die vandaag door het H. Doopsel in onze
geloofsgemeenschap wordt opgenomen.
COLLECTE
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 5 september € 232,85 op.
Door de corona is de collecte bij de uitgang.
U kunt uw gaven voor onze geloofsgemeenschap in de melkbus doen of digitaal geven. Hartelijk dank.
EUCHARISTIEVIERINGEN
We hanteren nog steeds ‘Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
Aanmelding voor kerkbezoek is niet meer nodig, u moet bij binnenkomst alleen nog de handen desinfecteren.
De 1,5 meter blijft van kracht, let op de gele stippen op de banken en de looprichting. Personen uit één gezin
mogen naast elkaar zitten. We hoeven geen mondkapje meer te dragen tijdens de vieringen. Er mogen in onze
kerk ongeveer 70 bezoekers komen. Meezingen met het koor mag nog niet, wel mag het koor nu bestaan uit
max. 12 zangers.
ALPHA-CURSUS TWEEDE AVOND
Evenals vorige week delen wij ook van de tweede bijeenkomst van afgelopen woensdag graag enkele
uitspraken uit ons gesprek. Het thema dit keer was de persoon van Jezus.
`Ik denk niet dat je geloof kunt bewijzen. Het is wel te vergelijken met houden van iemand`.
`Argumenteren over geloof helpt mij niet. Mij helpt veel eerder muziek of stilte`
`Naarmate je ouder wordt leer je dat je elkaar niet zozeer moet accepteren maar waarderen.`
`Een begrip als vergeving leren we in het geloof. Dat is toch wel heel bijzonder en mooi ook.`
`We dienen ons te bedenken dat de bijbel het resultaat is van een verwerkingsproces van de schrijvers ervan,
een geloofsboek dus`.

TV-Mis vanuit Lourdes vanwege 100 jaar bedevaarten, zondag 12 september – 10.00 uur
De KRO zendt op zondag 12 september de wekelijkse Eucharistieviering op tv live vanuit de Grot in Lourdes
uit. Hoofdcelebrant is de Utrechtse hulpbisschop mgr. Woorts, die binnen de Nederlandse
Bisschoppenconferentie verantwoordelijk is voor het werkveld bedevaarten. Aanleiding voor deze
bijzondere viering is het 100-jarig bestaan van de bedevaartorganisatie die nu bekend is onder de
naam Huis voor de Pelgrim. De viering is te zien vanaf 10.00 uur op NPO2.
VORMSELVOORBEREIDING, ZONDAG 19 SEPTEMBER – 15.30 UUR, ALOYSIUSKERK
De vormelingen 2020 gaan hun laatste voorbereidingsbijeenkomst samen houden op zondagmiddag
19 september 15.30 uur. Daarna gaan we in de Catharinakathedraal hun vormsel vieren op zaterdag
2 oktober 19.00 uur. In de viering zal het Paulus Jongeren Koor de zang verzorgen.
NICO HARMSEN
De heer Nico Harmsen is na een nare val en vervolgens geslaagde gecompliceerde heupoperatie
opgenomen in een revalidatiecentrum.
Hij zal het zeker op prijsstellen een bemoedigend kaartje of ander bericht te ontvangen.
Het revalidatietraject zal zeker enkele maanden vergen.
Het adres is:
De heer N.A. Harmsen, Warande-locatie Bovenwegen, Afdeling Mondriaan, Heideweg 2, 3708 AT Zeist.
Vredesbijeenkomst ‘Wat doe jij in vredesnaam? zondag 19 september – 11.30 uur, Ulu moskee
De interreligieuze werkgroep Utrecht west nodigt u uit voor een Vredesontmoeting op zondag 19
september, in het kader van de jaarlijkse Vredesweek. Het thema van de Vredesweek is deze keer ‘Op weg
naar een inclusieve samenleving’ met als prikkelende vraag ‘Wat doe jij in vredesnaam?’. Dit jaar kiezen wij
voor een opzet waarbij u daadwerkelijk met elkaar in gesprek gaat, onder andere over enkele stellingen.
Heel verschillende mensen ontmoeten elkaar en leren elkaar persoonlijk –een beetje– kennen. De
bijeenkomst wordt afgesloten met een korte vredestoespraak door één van de organisatoren en daarna is
er koffie. De jaarlijkse vredesbijeenkomst in Utrecht West is –evenals de jaarlijkse interreligieuze 4 mei
herdenking– een gezamenlijk initiatief van joden, christenen en moslims in de wijk. De
Dominicuskerk/Antoniusgemeenschap, de Ulu moskee, de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, de PKNgemeente ‘de Wijkplaats’ en de Assoenna moskee werken hieraan mee. Tijd: 11.30 – 13.00 uur. Plaats: Ulu
moskee (Moskeeplein, bij het begin van de Kanaalstraat).
IEDEREEN KAN IETS VOOR VREDE DOEN!
Met die gedachte organiseert PAX ieder jaar de nationale Vredesweek. Samen met duizenden mensen door
heel Nederland komen we van 18 t/m 26 september in actie voor vrede. Doe je mee?
Vrede is van ons allemaal. Iedereen die in vrede gelooft, kan iets voor vrede doen. PAX zet vrede in
beweging. We roepen betrokken burgers op om mee te doen. Van het plaatsen van een simpele oproep op
Facebook tot het opstarten van een Ambassade van Vrede. We zijn ervan overtuigd dat al die beetjes durf
onvermijdelijk optellen tot vrede.
Laat u inspireren door de paus en maak een tekening, foto, gedicht, filmpje, essay of iets anders creatiefs
over zuster- en broederschap tijdens de vredesweek, 18-26 september. Lever uw creatie in bij uw kerk of
het parochiesecretariaat: Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht.
Wat voor beeld hebt u of heb jij bij broeder- en zusterschap? In zijn encycliek Fratelli Tutti roept Paus
Franciscus alle gelovigen en mensen van goede wil op om elkaar als broeders en zusters lief te hebben. De
kern van de encycliek is het bekende verhaal van De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10, 25-37). Een man
was door rovers overvallen en gewond achtergelaten langs de weg. Een priester en daarna een leviet
zagen de man, maar lieten hem links liggen. Een Samaritaan kwam langs, verbond zijn wonden, bracht
hem naar een herberg en betaalde voor de verzorging voordat hij verder trok. Als het meer zou kosten,
zou hij die op de terugreis vergoeden. De vraag is: wie was de naaste van de gewonde man?
Paus Franciscus roept ons op om op onze beurt onze naasten net zo lief te hebben als de Samaritaan de
gewonde man had. In de encycliek laat hij zien hoe dat kan in onze persoonlijke relaties, in plaatselijke
gemeenschappen, de opvang van vreemdelingen en in de politiek tot op wereldniveau.
De diaconiewerkgroep van de Utrechtse kerken zal daar een compilatie van maken voor de website van
diaconie rkdu.nl. Als u inspiratie op wilt doen, neem dan deze week deel aan een van de vele activiteiten in
onze kerken of andere organisaties in de stad Utrecht. Zie website www.vredesweek.nl

