
 
 
HET UUR VAN JEZUS 
Jezus en zijn leerlingen nemen deel aan een bruiloft in Kana, een dorp vlak bij Nazareth. Als de wijn 
opraakt, zegt Maria tegen Jezus: Ze hebben geen wijn meer. Het antwoord van Jezus klinkt afwijzend. 
Vrouw, is dat soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen. Ook verder in het evangelie volgens Johannes 
valt vaker de opmerking: zijn uur was nog niet gekomen. Aan het slot van het Laatste Avondmaal bidt 
Jezus tot zijn hemelse Vader: Vader het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon. Het is de dag voor zijn dood. 
Maar Jezus weet: zijn dood is niet het einde, maar is het uur van zijn verheerlijking. In Kana geeft Hij een 
eerste teken en openbaart Hij zijn heerlijkheid. 
pastor P. Rentinck 
 
 
PAROCHIEAGENDA 
za  15 jan. 12.00 uur  eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
tweede zondag door het jaar 
zo  16 jan. 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck 
di   18 jan. 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp 
vr  21 jan. 10.00 uur eucharistieviering: pastor Oostendorp 
za  22 jan. 12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
derde zondag door het jaar 
zo  23 jan. 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck 
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering  in de kerk 
Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend 
LET OP: Voor alle vieringen moet u zich uiterlijk vrijdag 14 uur aanmelden via: 
aloysius@katholiekutrecht.nl. Maximaal aantal: 50 parochianen. 
 
 
MISINTENTIES 
zo 16 januari: Henny Scherrenberg-van Impelen; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting;  
Joke de Bruin-de Haas. 
zo 23 januari: jaargedachtenis Suzanna Kamps-Slinkers; Joke de Bruin-de Haas; Herman Scherrenberg; 
overleden ouders Klaarenbeek-Buiting; Nel Fonville-Verweij. 
  
 
COLLECTE  
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 9 januari € 178,20.  
De collecte is na de viering bij de uitgang, de collecte is bestemd voor onze geloofsgemeenschap. 
U kunt uw gaven in de melkbus doen of digitaal geven.  
 
 
BISSCHOPPEN SCHERPEN REGELS AAN IN LOCKDOWNPERIODE 
De maatregelen die de bisschoppen eerder deze maand al wereldkundig maakten zijn, in de door de 
regering ingestelde lockdown periode, nog verscherpt. Bij publieke vieringen voor 17.00 uur mogen nog 
slechts vijftig aanwezigen zijn. Om dit uit te kunnen voeren wordt aan de parochies het verzoek gedaan 
weer te werken met een reserveringssysteem. Alle bestaande maatregelen blijven van kracht. Dat geldt 
voor de anderhalve meterregel, de verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen en de 
basisregels op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Wat betreft het zingen gaan 
de bisschoppen terug naar de eerdere maatregel van voorzang door één cantor of maximaal vier zangers. 
Maar misschien veranderen de maatregelen wel na de persconferentie van 14 januari. U kunt het volledige 
bericht hier lezen: https://www.aartsbisdom.nl/verdere-aanscherping-coronamaatregelen-r-k-kerk/ 
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DUBBELNUMMER TUSSENTIJDS VOOR JANUARI-FEBRUARI 
Het nieuwe nummer van ons Parochieblad Tussentijds Magazine is verschenen. Het is een nummer voor 
twee maanden: januari en februari. Zoals gebruikelijk in het eerste nummer van het nieuwe jaar ruim 
aandacht voor de actie Kerkbalans. Het parochiebestuur doet een beroep op ieder om de lasten van de 
parochie samen te dragen. Naast de materie ook aandacht voor de inhoud in een interview met Erik 
Borgman die de kern en het belang van het synodaal proces toelicht en in het interview met BN-er Francis 
van Broekhuizen die openhartig vertelt over het belang van geloof in haar leven. Als het kan doet zij met 
haar theaterproductie Utrecht aan in deze maanden. En verder nieuws, activiteiten (onder voorbehoud) en 
overzicht van vieringen in onze kerken. 
 
HET JAAR 2021 VAN PAUS FRANCISCUS IN BEELD 
Wat deed de paus in 2021 en waar vroeg hij aandacht voor? Katholiekleven.nl, het multimediakanaal van 
de Nederlandse bisschoppen, heeft een overzicht in woord en beeld gemaakt van het afgelopen jaar van 
paus Franciscus. Ook zijn jaar stond grotendeels in het teken van de coronaviruspandemie, waardoor veel 
reizen en bijeenkomsten niet door konden gaan. Maar wat gebeurde er wel? Katholiekleven.nl zette zijn 
activiteiten per kwartaal bij elkaar en voorzag deze van fraaie foto’s. Bekijk de foto’s ook op onze website. 
 
KERKBALANS 2022: GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN VAN 15 T/M 30 JANUARI 
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de 
Oudkatholieke Kerk van Nederland, en, sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 
werken kerkgenootschappen samen in de Actie Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke 
geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van 
januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. Door vandaag te geven, kan de 
kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen! Dit jaar vindt Actie 
Kerkbalans plaats van zaterdag 15 tot zondag 30 januari en heeft het motto: ‘Geef vandaag voor de 
kerk van morgen’. 
 
ACTIE KERKBALANS ALOYSIUSGELOOFSGEMEENSCHAP 
In de tweede helft van januari wordt in alle kerken van ons land weer de actie Kerkbalans gehouden. Het 
doel van de actie is om financiële middelen te verwerven voor het in stand houden van de kerk. Omdat 
kerken geen steun van de overheid krijgen, is de parochie hoofdzakelijk afhankelijk van uw bijdrage.  
Vrijwilligers zullen in de week van 17-22 januari de Kerkbalansenvelop bij u bezorgen en in de week erna 
het antwoordformulier ophalen.  
Voor onze ‘gastparochianen’ liggen enveloppen van de Kerkbalans achter in de Kerk. 

De wijkcontactpersonen worden verzocht om een tasje met kerkbalansenveloppen op te halen in het 

weekend van 14-17 januari in de kerk na de viering, of in het pastoraal centrum tussen 9 en 14 uur.  

In dit tasje zit behalve de geadresseerde enveloppen ook een instructiebrief waarop staat, hoe u te werk 

kunt gaan en hoe het één en ander geregeld is. 
 
WEEK VAN GEBED VOOR DE EENHEID VAN CHRISTENEN 2022 – 16 T/M 23 JANUARI 
Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen 2022 staan christenen vanuit de hele wereld stil 
bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema van de 
gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari en begint 
op zaterdagavond 15 januari met een Nationaal gebed voor vrede en verbinding. Van katholieke zijde 
werkt Mgr. Gerard de Korte hieraan mee. De livestream van het Nationaal Gebed is vanaf 20.00-21.30 uur 
mee te beleven op www.nationaalgebed.nl 
 
VERVANGING VLOER KLOKKENSTOEL 
Op 27 januari a.s. worden de klokken en de klokkenstoel uit de toren getakeld omdat de vloer eronder 
vervangen moet worden. Dat betekent een nieuwe balklaag, een nieuwe vloer en reparatie aan het zink- en 
loodwerk, de ankers en het metselwerk. Dit werk gaat naar schatting ongeveer twee maanden duren. De 
klokken gaan voor revisie naar de Koninklijke Eijsbouts, die ook de nieuwe klokkenstoel zal maken. Frans 
Ruijsestein (beheerder Aloysiuskerk) 
 
DAGKAPEL 
Het lampje in de dagkapel is stuk, dus is het (te) donker in de kapel. Het wordt vervangen, alleen is niet bekend 
wanneer. Dus even geduld! 
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