St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 20 TOT EN MET 28 NOVEMBER 2021
CHRISTUS, KONING VAN HET HEELAL?
Sinds 1925 viert de Kerk het feest van Christus Koning. Het was eerst bedoeld als een protest
tegen het communisme van Rusland, dat in de andere West-Europese landen steeds meer invloed
kreeg. Toen die dreiging steeds meer afnam, werd Jezus door de Kerk tot koning van het heelal
uitgeroepen. Maar Jezus geeft vandaag aan Pilatus een andere betekenis aan Zijn koningschap.
Hij verklaart dat Hij inderdaad koning is, maar niet om over de aarde te komen heersen, maar om
de waarheid te verkondigen. En wat is dan die waarheid? Dat God, Zijn Vader, niet over slaven wil
heersen, maar alle mensen als Zijn kinderen liefheeft. Jezus getuigt van die liefde door tegen alle
onrecht op te treden en kwalen te genezen, ook al kost het Zijn leven.

Pastor Oostendorp

PAROCHIEKRONIEK
Op 13 november is in de leeftijd van 75 jaar overleden de heer Johannes Bernardus Worst.
De heer Worst woonde in de Oudwijkerdwarsstraat.
PAROCHIEAGENDA
vierendertigste zondag door het jaar
za 20 nov. 12.00 uur
eucharistieviering voor de Augustinusgeloofsgemeenschap en
belangstellenden
zo 21 nov. 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor
ma 22 nov. 14.00 uur
Lucasevangelie voor voorgangers door Joop Smit
20.00 uur
doopvoorbereiding: pastor Smits
di 23 nov. 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
vr 26 nov. 10.00 uur
eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp
za 27 nov. 12.00 uur
eucharistieviering voor de Augustinusgeloofsgemeenschap en
belangstellenden
eerste zondag van de Advent
zo 28 nov. 09.30 uur
eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel
Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend
COLLECTE
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 14 november € 202,80 op. De
collecte voor de Willibrordzondag, de zondag voor de oecumene bracht € 75,50 op. De collecte
voor de PCI op de Martinusdag bracht € 339,27 op.
De collecte is na de viering bij de uitgang, er zijn vandaag twee collectes, één collecte is bestemd
voor onze geloofsgemeenschap en de tweede collecte is voor de Nationale Jongerencollecte.
U kunt uw gaven voor onze geloofsgemeenschap in de melkbus doen of digitaal geven, voor de
Nationale Jongerencollecte staat er een collecteschaal.
In de Advent, die volgende week begint, zijn er ook twee collectes, nl. voor onze
geloofsgemeenschap en voor de Adventsactie.

INTENTIES
zo 21 november: Henny Scherrenberg-van Impelen; Joke de Bruin-de Haas; Leo Linders;
Anneke Ruijsestein; broer Piet en overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek; voor Johannes
Bernardus Worst, die afgelopen week is overleden.
zo 28 november: Herman Scherrenberg; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap;
Joke de Bruin-de Haas; ouders Vierbergen-Oostveen; Piet Greve; “voor Ellen van Eunen, dat het
lichtend vuur nooit meer dooft”.
BISSCHOPPEN VOEREN ANDERHALVE METER MAATREGEL EN MONDKAPJES OPNIEUW IN
De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden
opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere
kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen
wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt
gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en
thuisblijven bij klachten. Raadpleeg de website van het aartsbisdom voor meer informatie. Voor de
koren geldt dat er weer gerepeteerd wordt in de kerk op anderhalve meter afstand.
Aanvulling vanuit het bestuur: koffie drinken na de vieringen is NIET meer toegestaan.
TAIZÉVIERING, ZATERDAG 27 NOVEMBER – 19.00 UUR, PAULUSKERK
Op zaterdagavond 27 november om 19.00 uur is de Pauluskerk weer ingericht voor een viering
in de sfeer van Taizé. Om 18.30 uur worden de liederen van de viering ingezongen.
Iedereen is welkom om mee te doen.
MET ADVENT BEGINT HET LUCASJAAR
Het jaar van de vrijwilliger, het jaar van het erfgoed, het jaar van de duurzaamheid. Veel jaren
krijgen een internationaal thema mee. In de Kerk hebben we net een jaar van Sint-Jozef achter de
rug en tot halverwege volgend jaar is er nog extra aandacht voor het gezin. De liturgie van de
Kerk kent ook een systeem van ‘themajaren’: zo begint nu het Lucasjaar.
De eerste zondag van de Advent is in de liturgie de start van een nieuw kerkelijk jaar. Dan begint
de jaarkring van grote kerkelijke feesten opnieuw: Kerstmis, Pasen, Pinksteren en alle periodes
daartussen. In de vieringen op zondag begint dan ook een nieuwe reeks lezingen uit het Oude en
Nieuwe Testament. Deze zijn verdeeld in drie jaren: A, B en C. Afgelopen jaar was het B-jaar en
op eerste Advent begint het C-jaar. Dat betekent dat komend jaar op de zondagen vooral uit het
Lucasevangelie wordt gelezen. Afgelopen jaar was dat het Marcusevangelie en eind 2022 begint
weer het A-jaar en dan staat het Evangelie van Matteüs centraal.
ADVENTSACTIE 2021 - GEZONDE START VOOR MOEDER EN KIND
De Adventstijd komt er weer aan. Op zondag 28 november begint die weer. Het Adventsproject
2021 staat in het teken van zorg voor moeder en kind rondom de zwangerschap. Wereldwijd
hebben miljoenen vrouwen nog altijd onvoldoende toegang tot goede zorg. Adventsactie steunt
dit jaar projecten die zich richten op goede, bereikbare zorg voor moeder en kind rondom de
zwangerschap en de periode erna. Zo steunen ze in Somalië een gezondheidscentrum dat
aanstaande moeders professionele geboortezorg biedt. In El Salvador steunen ze een ziekenhuis
dat jonge ouders leert hoe ze goed voor hun kinderen kunnen zorgen. In Gaza steunen ze een
medisch team dat zwangere vrouwen begeleidt voor wie de medische post te ver weg is en in
Zimbabwe steunen ze een opvanghuis bij een kraamkliniek, zodat zwangere vrouwen en hun
echtgenoot daar veilig de bevalling kunnen afwachten. Help Adventsactie de projecten te
ondersteunen met uw donatie over te maken naar: NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.
Adventsactie, Den Haag of via de QR-Code. Meer informatie: www.adventsactie.nl
Op 5 december zal in de eucharistieviering diaken Jouke Schat speciale aandacht besteden aan
het project van de Adventsactie dat we dit jaar gaan steunen: opvang zwangere vrouwen in
Zimbabwe.

Hij zal dit doen in zijn overweging en in de voorbeden.
GEEF OP VOOR EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL 2022
In het voorjaar van 2022, na Pasen, zullen er in de (rooms)katholieke kerken van Utrecht
vieringen zijn waarin kinderen voor het eerst de heilige communie gaan ontvangen. De
Martinusparochie Katholiek Utrecht maakt ouders erop attent dat zij hun kind hiervoor kunnen
aanmelden. De voorbereidingsprogramma’s starten in januari. De parochie gaat ervan uit dat uw
kind ten minste in groep 4 van de basisschool zit. Opgave graag insturen aan:
secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november.
Eveneens in januari start een programma ter voorbereiding op de viering van het vormsel. Dit
staat open voor kinderen ten minste in groep 8 van de basisschool. Dit sacrament zal voor alle
Utrechtse jongeren gevierd worden op zaterdag 4 juni 19.00 uur in de Catharinakathedraal.
Opgave graag insturen aan: secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór eind november.
Gezinnen/ouders die in het parochieledenbestand staan ingeschreven krijgen van ons schriftelijk
bericht.
ACTIE SCHOENENDOOS ONDER DE KERSTBOOM
Wat is er leuker dan iemand te verrassen! Er zijn in onze omgeving mensen die het niet breed
hebben of ziek of eenzaam zijn. Verrast u zo iemand eens! Vul een schoenendoos met koffie,
thee, koekjes, een pak sap, chocolade of iets anders wat u zelf ook lekker vindt (geen bederfelijke
waar). Een kaarsje en servetten erbij maakt het extra feestelijk. Een kaartje met een wens maakt
het helemaal af. Feestelijk kerstpapier eromheen en afleveren bij het Pastoraal Centrum.
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en voor, of na de viering in het
weekend. Uiterste inleverdatum 15 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers
aangenaam verrast zullen zijn.

Commissie schoenendoos

VOLKSKERSTZANG, ZONDAG 19 DECEMBER – 16.00 UUR, ALOYSIUSKERK (ONDER
VOORBEHOUD VAN DE REGELGEVING)
Hierbij willen wij jullie van harte uitnodigen voor de jaarlijkse Volkskerstzang die plaats vindt op
zondag
19 december a.s. in de Aloysiuskerk. We zullen met alle koren van de St. Martinusparochie
klassieke en andere bekende kerstliederen zingen om op stemmige wijze het begin van de
kerstperiode in te luiden. Als jullie als koor een luisterlied (dus geen samenzang) ten gehore willen
brengen, horen wij graag welk lied jullie willen zingen en ontvangen wij de tekst (zonder opmaak)
voor 20 november a.s. Wij nemen dit dan op in het programma. Graag horen wij of jullie mee
willen zingen en zo ja met hoeveel koorleden. Graag jullie reactie per omgaande naar
secretariaat@katholiekutrecht.nl. Na de Volkskerstzang is er gelegenheid om onder het genot van
glühwein en limonade elkaar te ontmoeten en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te
bewonderen. Het overzicht van de kerstliederen wordt nagestuurd.

Sebastian Holz en Paulien Jap Tjoen San

VOOR KINDERKOOR ALOYSIUS: HERDERS EN ENGELEN GEZOCHT
Op vrijdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor een Kerstspel op in de Aloysiuskerk.
Je kunt meedoen als je een beetje kan lezen (vanaf groep 3 t/m 8).
Je krijgt altijd een rol als bijvoorbeeld herder, engel, Maria of Jozef.
Ook zoeken we kinderen voor het Driekoningenspel op zondag 9 januari
om 9.30 uur. Je mag natuurlijk ook met alle twee de spelen meedoen.
De 5 repetities voor beide spelen zijn op maandag 22 en 29 november en
6, 13 en 20 december van 16.30 tot 17.30 uur in de Aloysiuskerk, A. van
Ostadelaan 4, Utrecht met de dirigent van het kinderkoor: Sebastian Holz.
Meer informatie en aanmelden bij: amg.de.groot@gmail.com of bel Annette de Groot: 0302541243.

