
 
De ons zo bekende woorden `vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u` staan in het evangelie van vandaag in hun 
context. Vrede is hier niet afwezigheid van conflict. Het is het woord van Jezus onderhouden en je open stellen 
voor de Heilige Geest.  
Jezus belooft dat de Heilige Geest de apostelen alles zal leren en in herinnering zal brengen wat Hij gezegd 
heeft.  
Dat dit ook aan ons mag gebeuren bidden we in elke eucharistieviering wanneer we elkaar de vrede wensen, de 
wens dat we God zullen liefhebben, dat we Jezus woord onderhouden en dat we ons openstellen voor de Heilige 
Geest. En zo delen we in de vrede die Jezus achterlaat, in zijn eigen leven, in zijn liefde en in zijn vreugde.  
Hans Heijs 
 
Parochieagenda  
zesde zondag van Pasen 
za  21 mei      12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
   13.30 uur Pro Deo-lezing in de Antoniuskapel: heilige Monica 
zo  22 mei 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur 
   12.30 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
ma 23 mei 14.00 uur  ouderensoos 
di   24 mei 20.00 uur vergadering wijkcontactpersonen 
wo 25 mei 14.30 uur vergadering wijkcontactpersonen 
do  26 mei 09.30 uur  Hemelvaart: eucharistieviering: pastoor Boogers, klein gemengd koor  
zevende zondag van Pasen 
za   28 mei 12.00 uur   eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden  
zo   29 mei 09.30 uur       eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur  
          12.30 uur       viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap  
Maandag tot en met woensdag en vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel 
Maandag tot en met woensdag en vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend 
 
Misintenties 
zo 22 mei: jaargedachtenis Gemma van der Gronde-van Maarseveen; Joke de Bruin-de Haas; Kees van Kuijk;  
Herman Scherrenberg; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn. 
ma 23 mei: Theresia Broeren-Gresnigt. 
do 26 mei: overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek. 
zo 29 mei: Joke de Bruin-de Haas; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap; ouders Kees en Jo van 
Leeuwen-de Bruijn. 
 
Collecte  
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 15 mei € 162,65 op.  
Tijdens de viering in het weekend is de collecte bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 
Vieringen op vrijdagmorgen 10 uur 
Voorlopig is er tot de zomervakantie, die op 9 juli begint, elke vrijdagmorgen om 10 uur een viering. Op de 
derde vrijdag is er een eucharistieviering, samen met de KBO en de overige vrijdagen zijn er woord en 
communievieringen. Op 27 mei, daags na Hemelvaart, is er echter geen viering. 
 
Pro Deolezing: heilige Monica – zaterdag 21 mei, Antoniuskapel, 13.30 uur 
Op zaterdag 21 mei staat in de serie Pro Deo de moeder van Augustinus centraal, de heilige Monica. Heel veel 
weten we niet van haar, want zelf schreef ze niets op, maar door Augustinus weten we wel dat ze een 
belangrijke rol heeft gespeeld in zijn leven. Zuster Monica Raassen, kanunnikes van het heilig Graf en pastoraal 
werkster, vertelt over deze heilige. De interactieve presentatie wordt met gezangen begeleid door de Utrechtse 
Vrouwenschola o.l.v. dirigent Arnoud Heerings.  
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Openstelling Aloysiuskerk op zaterdag 
Elke zaterdag t/m 27 augustus is de Aloysiuskerk open van 14 tot 16 uur, om rond te lopen en te kijken, een 
kaarsje op te steken, of zo maar te zitten en te mediteren. Zegt het voort. 
 
Code geel 
Maandag 16 mei was er voor de middag in Utrecht tussen 12 en 16 uur code geel afgekondigd. 
De ouderensoos is toen verplaatst naar het secretariaat van de Aloysiusgeloofsgemeenschap, zodat deze middag 
toch doorgang kon vinden. 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei 
Donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag. We vieren dat Jezus opgenomen werd in de hemel én dat we de 
belofte hebben gekregen dat hij weer terug zal komen (Handelingen 1:11). Tot die tijd zullen we er samen het 
beste van moeten maken. Om daar geïnspireerd voor te raken organiseert de Pauluskerk voor de 
Martinusparochie een Dauwtrapwandeling rond de Werken van Barmhartigheid. Daarvan zijn er inmiddels acht. 
De eerste zes staan in de Bijbel in Mattheüs 25: 35-36. In 1207 heeft Paus Innocentius een zevende werk 
toegevoegd en in 2016 heeft Paus Franciscus een achtste Werk van Barmhartigheid ingesteld. Anders dan 
anders wandelen we dit jaar via het Griftpark en de singel naar de binnenstad. We gaan op zoek naar 
herkenbare plaatsen waar in de geschiedenis van onze 900 jaar oude stad werken van barmhartigheid gedaan 
werden en nog worden. Ondertussen kan iedere meeloper uitvoering geven aan het achtste werk. En - 
misschien een paar jaar te vroeg, want kennelijk wordt er iedere 800 jaar een werk toegevoegd- je wordt 
uitgedaagd een negende werk van barmhartigheid met elkaar te bedenken. Met foto’s die iedereen onderweg 
kan maken komen we in de aansluitende viering hierop terug. 
Programma: 
07.15 uur: verzamelen bij de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 Utrecht, Tuindorp 
07.30 uur: uitleg en start wandeling 
ca 09.30 uur: ontbijt in de Pauluskerk voor de wandelaars, foto’s bundelen en selecteren 
10.30 uur: viering 
Aanmelden voor de wandeling graag via de website https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ selecteer 
“Paulus”. Voor een appeltje, een pakje drinken en ontbijt na de wandeling wordt gezorgd. Zorg zelf voor goede 
kleding en schoenen en voor veel goede zin! 
 
Taizéviering, zaterdag 28 mei – 19.00 uur, Pauluskerk 
Elke vierde zaterdagavond van de maand wordt er een Taizéviering gehouden in de Pauluskerk. Het Taizégebed 
vindt zijn wortels in de oecumenische broedergemeenschap in het gelijknamige plaatsje in Bourgondië aan de 
oostkant van Frankrijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het begon als een beweging van vrede en verzoening 
tussen verdeelde christenen en gescheiden volkeren. Dat is nog steeds zo. Daarnaast heeft de uitstraling van 
Taizé wereldwijd tal van plaatselijke initiatieven teweeg gebracht. Zo is de Pauluskerk een van de plekken in de 
stad waar je in de stijl en de spiritualiteit van Taizé samen kunt bidden, samen liederen van vrede kunt zingen 
en samen stil kunt zijn. Stilte die de ruimte geeft om God te verkennen en open te staan voor wat Die je zeggen 
wil. Inloop 18.30 uur, start om 19.00 uur. De viering duurt zo’n 40 minuten en is op livestream te volgen via: 
www.twitch.tv/Pauluskerkonline. Willem de Zwijgerplantsoen 19 (Tuindorp). 
 
Viering vormsel op Pinksterzaterdag 4 juni – 16.00 uur, Catharinakathedraal 
In een speciale vormselviering op Pinksterzaterdagmiddag 4 juni om 16.00 uur zullen 31 jonge parochianen het 
vormsel ontvangen. Het sacrament zal hen gegeven worden door Mgr. Woorts. Het Paulus Jongeren Koor 
voorziet in de muzikale ondersteuning. Sinds januari zijn deze jongeren uit verschillende 
geloofsgemeenschappen van de Martinusparochie bezig met de voorbereiding op deze bijzondere dag. Iedere 
parochiaan die mee wil vieren is van harte welkom. 
 
Aartsbisdom Utrecht in 2023 voor vijfde keer naar Lourdes 
Het Aartsbisdom Utrecht organiseert in 2023 voor de vijfde keer een bisdombedevaart naar Lourdes. Eerdere 
edities trokken steeds minstens 1.000 pelgrims, van jong tot oud, uit alle parochies van het aartsbisdom. De 
voorbereidingen voor deze lustrumbedevaart zijn inmiddels van start gegaan. Vicaris Ronald Cornelissen van 
Deventer, hoofdaalmoezenier van de bedevaart, kijkt ernaar uit om met pelgrims uit het bisdom weer naar 
Lourdes te kunnen gaan: “Door de coronacrisis hebben we deze lustrumbedevaart twee jaar uit moeten stellen. 
Eigenlijk stond deze lustrumbedevaart van het bisdom in 2021 op het programma. We hopen en bidden dat 
velen volgend jaar met ons op bedevaart willen gaan naar Lourdes. We weten van de vorige grote 
bisdombedevaarten hoe waardevol het is om met zovelen samen in Lourdes ons geloof te vieren en steun te 
krijgen van Christus, van Maria en van elkaar.” De komende maanden wordt o.a. via de website van het 
Aartsbisdom Utrecht meer bekend gemaakt over de vijfde bisdombedevaart naar Lourdes. 
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