
 
Wie alleen loopt 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
Alleen uit gemeenschap komt de wijsheid. 
Een hand alleen kan geen touw om een bundel knopen. 
 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt. 
Wie dan valt, heeft niemand om haar te helpen. 
Wie dan schreeuwt, heeft niemand die haar hoort. 
Wie alleen loopt, gaat gebukt onder haar last. 
Niemand deelt haar vreugde, niemand haar verdriet. 
 
Wie alleen loopt, raakt de weg kwijt, 
Ze heeft maar twee voeten, ze heeft maar twee armen, ze heeft maar twee ogen. 
 
Maar in de gemeenschap heeft ieder duizend handen, 
Heeft ieder duizend voeten, loopt niemand ooit alleen. 
Patrice Kayo uit Kameroen 
 
 
Parochieagenda  
twintigste zondag door het jaar 
za  13 aug. 12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
zo  14 aug. 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, vakantiekoor 
   12.30 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
ma 15 aug. Maria Hemelvaart 19.00 uur: eucharistieviering: pastor Rentinck, klein gemengd koor 
di   16 aug. 20 00 uur liturgisch beraad 
vr  19 aug 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel, pastor Rentinck   
eenentwintigste zondag door het jaar 
za   20 aug. 12.00 uur       eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden  
zo   21 aug. 09.30 uur       eucharistieviering: pastor Rentinck, vakantiekoor  
          12.30 uur      viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
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 14 aug.: Loet Scherrenberg en zijn ouders; Joke de Bruin-de Haas; voor de overleden leden van de families 
Verhoeff en Zegers uit Werkhoven en Utrecht; Carla Bouwman-Van de Vijfeijken;  
voor verkondiging van het Evangelie door alle kerken in woord en daad;  Annie van Hal van Basten en Gerard 
van Hal  
zo 21 aug.: Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen; voor ziekenhuizen en zorginstellingen, 
verzorgers en verzorgden. 
 
Collecte  
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 24 juli € 163,30 op en op zondag 31 juli  
€ 186,25.  
Tijdens de viering in het weekend is de collecte bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 
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. 
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Zomeredities mededelingenblad en nieuwsbrief  
Vanaf zondag 10 juli t/m 21 augustus verschijnt het mededelingenblad ‘Rondom de Koepel’ eens per twee 
weken. Bent u met vakantie? Dan kunt u ons volgen op www.katholiekutrecht.nl 
Ook de nieuwsbrief van de Sint Martinusparochie-Katholiek Utrecht verschijnt dan eens per twee weken. 
 
Vervolg synodaal proces, voorbereidingsavond op 6 september 
We gaan verder met elkaar in gesprek: geen inspraakavonden, maar wel geloofsgesprekken. Het 
parochiebestuur nodigt de geloofsgemeenschappen uit om met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan. Per 
geloofsgemeenschap wordt gevraagd wie de gesprekken wil gaan leiden.  
Er is een voorbereidingsavond op 6 september om 20.00 uur, locatie wordt nog bekend gemaakt. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda. De complete brief ligt ter inzage op de leestafel. 
 

Utrechtse orgelzomerconcerten 2022, 
Iedere donderdagavond – 20.00 uur, Jacobikerk Iedere donderdagavond (koopavond) in de zomervakantie, 
van D.V. 4 augustus t/m 8 september zal om 20:00 uur een concert worden gegeven op het 
Peterz/Garrels/Meere-orgel (1509) en het Hess-kabinetorgel (1774) in de monumentale Jacobikerk in de 
Utrechtse binnenstad (St-Jacobsstraat 171, Utrecht). De eerste vijf concerten hebben dit jaar als 
verbindend thema: ‘Muziek en de Natuur’: Naast diverse bekende klassieke stukken, zullen er ook 
improvisaties over psalmen waarbij de natuur in de tekst een rol speelt te beluisteren zijn. De serie wordt 
afgesloten met het inmiddels traditionele Bach-concert door onze huisorganist: Gerrit Chr. de Gier. Data:  
18 augustus - Arjan Veen (Woudenberg)  
25 augustus - Dorien Schouten (Tuindorpkerk Utrecht)  
1 september - Geert Bierling (Rotterdam)  
8 september - 17e Utrechtse Bachconcert (Gerrit. Chr. de Gier)  
Toegang Vrij! Uw (gulle) giften in de collecte heeft ons in de voorgaande series in staat gesteld om deze 
concerten gratis toegankelijk te houden! Ook dit jaar zal er na afloop van elk concert hiervoor een collecte 
gehouden worden. Na afloop is er koffie, thee en fris verkrijgbaar, en er is een CD-tafel aanwezig. Ook is 
er de mogelijkheid om de kerk te bezichtigen, en elkaar en de musici te ontmoeten. Kerk open om 19:30 
uur. Meer informatie op www.jacobiconcerten.nl 

Parochiedag 18 september 
Een ieder die wil meezingen op 18 september (parochianen of leden van een koor uit de diverse locaties) is 
welkom op de repetities op dinsdag 6 en dinsdag 13 september vanaf 19.45 u. Deze repetities vinden 

plaats in de Rafaelkerk. (Lichtenbergdreef 4) Aanmelden kan via secretariaat@katholiekutrecht.nl 

 
Herstelwerkzaamheden nà stormschade 
Vanaf 5 september a.s. zullen de herstelwerkzaamheden als gevolg van de stormschade op 18 februari jl., 
aan pastoraal centrum en woning pastoor, starten en volgens de voorlopige planning in de loop van 
december 2022 afgerond zijn. 
Gedurende de bouwperiode zal een deel van de Aloysiuszaal in gebruik zijn als werkruimte voor de 
aannemer, ingang deur tegenover ingang pastoraal centrum. 
Hierdoor zal er tijdens die periode géén gebruik van de Aloysiuszaal gemaakt kunnen worden: 
 overdag voor vergaderingen/besprekingen 
 voor gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdiensten  
Voor vergaderingen/bijeenkomsten ( maximaal 10 personen) overdag kan gebruik gemaakt worden van 
de spreekkamer (rechts van de ingang pastoraal centrum). 
Ingang voor parochiële activiteiten is de deur tegenover de keuken. 

Het gezamenlijk koffiedrinken na de kerkdiensten zal, zoals bij de Corona periode, 
achterin de kerk plaatsvinden. 

Met betrekking tot herstel van de schade aan de schoorstenen is nog overleg gaande met de afdeling 
Monumenten van de gemeente Utrecht. 
In de tweede helft van augustus verwachten wij een beslissing hierover. 
Wij vragen u aller medewerking bij uitvoering van deze beperkende maatregelen. 
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact met een van ons opnemen. 
Frans Ruijsestein  06-57 69 47 95  Ton Fonville 06- 43 84 58 62 


