
 

De evangelist Lucas 
Nu de feesten achter de rug zijn, gaan we weer over naar de groene zondagen door het jaar. In dit C-jaar 
zijn de evangelies gekozen uit het Evangelie volgens Lucas. In het evangelie van deze zondag staan we 
voor een keerpunt. Tot nu toe is Jezus in Galilea opgetreden. Grote massa’s waren enthousiast over zijn 
verkondiging en over de vele wonderen, die Hij verrichtte. Maar er klonk ook af en toe verzet. Maar nu is 
er een keerpunt. “Toen de dagen van zijn verheffing hun vervulling naderden, aanvaardde Jezus 
vastberaden de reis naar Jeruzalem.” Jezus’ reis naar Jeruzalem wordt een kruisweg, eindigend in zijn 
verheffing aan het kruis, maar ook zijn verheffing in de heerlijkheid van zijn Vader. En Jezus roept op, om 
Hem te volgen. In de komende tijd tot aan de Advent zullen we Jezus volgen op zijn weg naar Jeruzalem 
en stilstaan bij zijn optreden in Jeruzalem. 
pastor P. Rentinck 
 
Parochiekroniek  
Op 19 juni is in de leeftijd van 88 jaar overleden mevrouw Margareta Catherina Maria Covers-Evers.  
Zij woonde in de  Tacitiuslaan. 
 
Parochieagenda  
dertiende zondag door het jaar 
za   25 juni 12.00 uur       eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden  
zo   26 juni 09.30 uur       eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur  
          12.30 uur       viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap  
veertiende zondag door het jaar 
ma 27 juni 14.00 uur ouderensoos 
   20.00 uur huwelijksvoorbereiding: pastoraal werker Martens 
di  28 juni 19.30 uur film Paus Franciscus 
do 30 juni 13.30 uur pastoraal team Stad Utrecht 
vr   01 juli 10.00 uur woord en communieviering: Hélène Leijendekkers 
za  02 juli 12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
zo  03 juli 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor 
   12.30 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
   16.00 uur gezinsviering: pastoor Boogers 
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering in de Antoniuskapel 
Maandag tot en met vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend 
 
Misintenties 
zo 26 juni: jaargedachtenis Thera van Angelen-Voordouw; Joke de Bruin-de Haas; Herman Scherrenberg; 
Gerard Muskens; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap; voor voorgangers, leiders en 
bestuurders van alle kerken en gemeenten. 
zo 3 juli: jaargedachtenis Judith van den Berg; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn;  
Henny Scherrenberg-van Impelen; Nel Fonville-Verweij; overleden familie Van Holsteijn-Hólierhoek;  
Joke de Bruin-de Haas; burgemeester, wethouders, gemeenteraad en overheidsdiensten. 
 
Collecte  
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.  
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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. 
 
Utrecht 900 in kerkelijk verband 
Sinds het begin van dit jaar organiseert de USRK (Utrechtse kerken) een aantal evenementen om het 9e 

eeuwfeest van Utrecht te vieren. Het eerste was het ontsteken van De Lantaarn in de Gebedsweek van de 

Eenheid, op 15 januari 2022 in onze Rafaëlkerk. Deze reizende Lantaarn symboliseert: “Christus Licht schijnt 

over Utrecht”. Volgende evenementen:  

25 juni (za) 10.00 -16.00 uur : Tuinfeest Anglican Holy Trinity Church.  
De Anglican Church is één van de eerste “migrantenkerken” van Utrecht. Maar zij staat open voor 
iedereen. Daarom houdt zij een feest voor eigen gemeenschap maar ook voor de buurt en voor iedereen 
die wil. Een soort kerkelijk “commonwealth”. Welkom in de Van Hogendorpstraat 26. contact: 
office@holytrinityutrecht.nl 
2 juli (za) 15.30 uur : 900 jaar kerkmuziek in Domtoren en Domkerk.  
In 689 vestigde monnik Willibrord uit Engeland zich in Utrecht en maakte het St. Martinuskerkje (nu 
Domkerk) tot geestelijk hart van noord-Nederland. Al meer dan 1400 jaar klinkt daar kerkmuziek. In 6 
delen laten Malgosia Fiebig (beiaard Domtoren) en Jan Hage (orgel Domkerk) daarvan horen.  
deel 2 / 6 : Polyfone muziek uit de Renaissance (Ockegem e.a.) 
contact: Dick van Dijk - dick.van.dijk.utrecht@gmail.com 
 
Documentaire over Paus Franciscus – 28 juni 
Het Aloysiusberaad nodigt in het kader van het Synodaal Proces iedereen van harte uit voor de vertoning 
van de documentaire ‘Een man van zijn woord’ over de eerste vijf jaar van het pontificaat van Paus 
Franciscus op dinsdag 28 juni om 19.30 uur in het Pastoraal Centrum. Deze documentaire is gemaakt door 
de veelvuldig bekroonde Duitse cineast Wim Wenders, in zeldzame coproductie met het Vaticaan. De 
ideologie en boodschap van Paus Franciscus staan centraal in deze documentaire, die naast zijn werk op 
het bied van reformatie, ook zijn antwoorden op de wereldvragen over dood, sociale gerechtigheid, 
immigratie., ecologie, financiële ongelijkheid, materialisme en de rol van familie behandelt. De 
gedachtewisseling in aansluiting op de vertoning zal worden gecoördineerd door beraadslid Hélène 
Leijendekkers. Ook introducés zijn van harte welkom. 
 
Gezinsviering van de Augustinusgemeenschap, zondag 3 juli – 16 uur, St. Aloysiuskerk 
Vorig jaar zijn we vlak voor de zomervakantie samen met pastoor Boogers en onder muzikale begeleiding 
van Paul van der Woude samen met de kinderen op reis gegaan door de kerk. Wat zal het thema dit keer 
zijn? Weer iets met reizen? En gaan we de grote klok ook luiden? Alle ouders, grootouders, kinderen en 
hun vriendjes zijn weer van harte welkom bij deze viering! Bij mooi weer drinken we na de viering nog wat 
limonade in de tuin. 
 
Bedevaart Peerke Donders, zondag 10 juli, Tilburg 
Na 3 jaar mogen wij weer op zondag 10 juli 2022 op bedevaart naar Tilburg om een bezoek te brengen aan de 
geboorteplek van de Zaligverklaarde Peerke Donders. Wij verzamelen om 9.30 uur bij de Johannes-
Bernarduskerk (Oranje Nassaulaan 2 in Utrecht) en vertrekken om 9.45 uur. Aankomst in Tilburg 10.45 uur, 
alwaar in de Petrus Donderskerk om 11.00 de Eucharistieviering zal beginnen. Kosten: € 20,- per persoon. U 
kunt op 2 manieren betalen: het geld overmaken op NL71ABNA0502421452 t.n.v. M.F. Lie A Lien, vermeld uw 
naam en het aantal personen dat meegaat, of contant betalen bij Maddy van de Vijver, na de viering van 
zondag 26 juni in de Johannes-Bernarduskerk tussen 12.00 en 13.00 uur. Voor vragen kan u bellen naar Maddy 
van de Vijver, tel.: 06-18698313. 
 
Verslag Synodaal Proces in het Aartsbisdom Utrecht 
De bijeenkomsten in het kader van het Synodaal Proces in ons aartsbisdom zijn vastgelegd in een verslag dat is 
gestuurd aan het Secretariaat van het Rooms-Katholiek  Kerkgenootschap. Daar zullen de gespreksverslagen 
van het synodaal proces in de acht bisdommen worden samengevat en vóór 15 augustus a.s. worden gestuurd 
naar het Secretariaat van de Bisschoppensynode in Rome. Het verslag van het aartsbisdom staat op de website: 
https://www.katholiekutrecht.nl/2022/06/09/aartsbisdom-publiceert-diocesaan-synodeverslag/. Het verslag 
omvat 10 pagina’s en is zeker de moeite van het lezen waard. 

 

https://www.katholiekutrecht.nl/2022/06/09/aartsbisdom-publiceert-diocesaan-synodeverslag/


Zomer Martinus+ kijkt buiten de deur  
Komende week wordt de zomereditie van ons Parochiemagazine Martinus+ geleverd en rondgebracht. In 
dit nummer voor twee maanden wordt u mee naar buiten genomen. Pelgrims naar Santiago delen 
ervaringen die zij met onderweg-zijn hebben opgedaan. Redactieleden keken voor u alvast in oude kerken 
in de stad die de hele zomer open zijn en u verwelkomen. Martinus+ brengt ook een artikel gewijd aan de 
Utrechter Adriaan die 500 jaar geleden Paus werd. In Uitgelicht de uitnodiging om mee te pelgrimeren naar 
de Peerke Dondersgedachtenis in Tilburg en ook nog de tip voor een religieuze uitstap naar Brielle en de 
Mariabedevaart naar Kevelaer in augustus. En natuurlijk een overzicht voor de vieringen de hele 
vakantietijd door.  
 
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.  
Op 13 juni 2022 wordt in het Titus Brandsma Huis in Deventer een startbijeenkomst gehouden voor 
mensen in de parochies die verantwoordelijk zijn voor het organiseren van bedevaarten, in het bijzonder 
naar Lourdes. Op het programma in Deventer staan een gebedsmoment, een eerste presentatie van de 
bedevaartplannen en informatie over de verschillende reismogelijkheden: per bus (27 april – 5 mei), TGV 
(29 april – 6 mei) en vliegtuig (29 april – 4 mei). 
 
Bedevaart Utrechtse Broederschap naar Kevelaer 
De Utrechtse Broederschap Onze Lieve Vrouw van Kevelaer organiseert op donderdag 18 en vrijdag 19 
augustus 2022 een bedevaart naar Kevelaer. Deze “bedevaart voor jong en oud” sluit aan bij Kevelaer als 
plek, waar de Moeder Gods wordt vereerd als ‘Troosteres van de bedroefden’.  
Een plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te leggen, aldus de organisatie.  
Er zijn opstapplaatsen in diverse plaatsen rondom Utrecht. Het gezamenlijk vertrek van de bussen is 
donderdag 18 augustus rond 8.00 uur. De kosten bedragen € 65,- per persoon. Hierin zijn niet begrepen 
de verblijfskosten in Kevelaer.  
Het is ook mogelijk om één dag mee te gaan: donderdagavond vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur 
weer uit Kevelaer. De kosten voor deze ééndaagse reis inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis 
bedragen € 70,- per persoon. Pelgrims kunnen zich opgeven bij de contactpersoon (broedermeester) in 
hun parochie of bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, tel.: 06-
22342758, e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com. 
 
Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen 
De Rooms-Katholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog 
voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni te schrappen. Het betreft 
de regels voor de uitreiking van de communie, voor de vredeswens en het van hand tot hand doorgeven 
van de collecteschaal. Lees het hele bericht op onze website of op de website van het Aartsbisdom Utrecht. 
Inmiddels is de manier van vrede wensen die in coronatijd gangbaar is geworden, door een lichte buiging 
naar elkaar te maken, bij menigeen vertrouwd en dierbaar geworden. De bisschoppen kunnen zich goed 
voorstellen dat deze ingetogen wijze van het geven van de vredeswens gehandhaafd blijft. 
De bisschoppen vragen om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen. Zoals 
handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse 
lucht, enz. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zullen de 
bisschoppen de parochies hierover informeren. 
 
Nieuw tijdstip viering Stiltecentrum Hoog Catharijne 
Stiltecentrum Hoog Catharijne is een plek van stilte, bezinning, inspiratie en ontmoeting. Dit interkerkelijke 
centrum, in hartje Hoog Catharijne, wordt gesteund door Utrechtse kerken. Het Stiltecentrum heeft op de dagen 
dat het geopend is (dinsdag, woensdag en donderdag), een middagpauzeviering. Dit is een korte, 
laagdrempelige viering, die geleid wordt door voorgangers uit de Utrechtse kerken of door teamleden van het 
Stiltecentrum. Met ingang van 1 juni is de aanvangstijd van deze viering gewijzigd. De viering begint nu om 
12.30 uur, in plaats van 12.45 uur. Team van Stiltecentrum Hoog Catharijne, www.stiltecentrum.nl 
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Brief kardinaal Eijk aan de katholieke gezinnen 
Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin. Komend weekend 
wordt dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Bij 
gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk, zoals aangekondigd in de handreiking voor parochies over deze 
bijeenkomst, een brief aan de katholieke gezinnen geschreven. Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de 
Kerk. Er is ook een speciaal gebed voor de Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome. Lees de brief van 
kardinaal Eijk en het gebed op de website van Katholiek Utrecht. Er liggen ook enkele exemplaren op de 
leestafel. 
 
Paus Adrianus in het museum, van 2 juni t/m 13 november 2022, Catharijneconvent 
Wist u dat Nederland een paus uit Utrecht heeft gekend? In 2022 is het 500 jaar geleden dat - geheel 
onverwacht - Adrianus naar Rome vertrok als de uitverkoren paus. Een uitgelezen moment om in een 
speciale presentatie van 2 juni t/m 13 november 2022, aandacht te geven aan deze historische 
gebeurtenis. Adrianus groeit op in Utrecht en maakt carrière in dienst van keizer Karel V. In die tijd beleeft 
de kerk in West-Europa een grote crisis en Adrianus deed zijn best om het bestuur van de kerk aan te 
pakken. Belangrijke stukken die te zien zijn op de expositie, dateren ook daadwerkelijk uit zijn pausschap. 
We komen op die manier heel dicht bij Adrianus en de problemen die hij moest oplossen. Adrianus is 
slechts 14 maanden paus geweest en in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, bleek hij wel degelijk 
een visionaire en bekwame paus. Met duidelijke ideeën over wat er anders moest en met concrete 
hervormingsplannen. Ontmoet onze man in Rome in deze unieke tentoonstelling! 
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