
 

 

 
Advent: wachten en waken 
Nog een paar weken en dan vieren wij de geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem. In deze sobere en 
stille tijd leven we toe naar dat grote geheim van de menswording van God. Emmanuel, God onder ons in 
mensengestalte: weerloos en afhankelijk. De lezingen van de eerste zondag plaatsen deze gebeurtenis in 
een groot kader. Jesaja profeteert over de eindtijd: een visioen van vrede waarin alle volken onderweg zijn 
naar de stad van God waar de heilige tempel staat. Geen tijd meer om oorlog te voeren. Geen duisternis 
meer, maar alleen maar licht, je kunt de juiste weg gewoon niet missen.  
Nog ver weg allemaal, is onze indruk. In het evangelie roept Jezus op om daar anders over te denken. 
Wees alert, zegt hij. Precies midden in dat gewone en ingewikkelde leven van onze tijd, met zoveel drukte 
en verdwazing, precies daar kan het gebeuren. Op elk moment kan je ineens iets zien, iets vermoeden van 
de aanwezigheid van de Mensenzoon. Let goed op: hij doet een beroep op je door kinderogen, in een 
arbeidsmigrant, of iemand die schreeuwt om aandacht voor een beter milieu. Ja, je herkent die beweging 
in de tijd van nu en je doet wat je kan. Je wilt je toch graag meegaan in die grote stoet van alle mensen 
van goede wil, onderweg naar het hemelse Jeruzalem?    Hélène Leijendekkers 
 
Nieuw kerkelijk jaar, nieuw in de Eucharistieviering  
In overleg met het Liturgisch Beraad en pastoor Hans Boogers heeft het Aloysiusberaad besloten om met 
ingang van het nieuwe kerkelijk jaar - de eerste zondag van de Advent - 27 november iets nieuws aan de 
zondagse Eucharistievieringen toe te voegen. Vanaf die zondag zullen twee leden van onze 
geloofsgemeenschap, begeleid door een acoliet, de gaven van brood en wijn van achteruit de kerk naar het 
altaar brengen. In eerste instantie zullen dat leden van het Aloysiusberaad en het Liturgisch Beraad zijn, 
maar later ook anderen, die zullen worden uitgenodigd door de gastvrouwen en -heren van het 
Aloysiusberaad. Achter in de kerk wordt een tafel ingericht waarop de offergaven staan, die voor de 
Offerande naar voren zullen worden gebracht. 
Ook zal er extra aandacht voor twee momenten van stilte en mediatie worden gevraagd. Het eerste in 
aansluiting op de overweging en het tweede na de communie-uitreiking. De voorganger zal deze 
momenten inleiden. Die stilte wordt ook gevraagd vanaf binnenkomst in de kerk, zodat men zich in alle 
rust kan voorbereiden op de viering. 
 
Temperatuur in de kerk 
Krijgt u het al een beetje koud in de kerk? Onvermijdelijk nu de herfst vordert en we aan energiebesparing 
moeten doen. Maar we hebben een aantal fleecedekentjes in de aanbieding! Misschien helpt dat. Ze zijn 
verkrijgbaar bij de ingang. Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen fleecedekentje meenemen. 
 
Parochieagenda  
eerste zondag van de Advent 
za   26 nov. 12.00 uur      eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
zo   27 nov. 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur 
           11.30 uur    viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
tweede zondag van de Advent 
ma  28 nov. 13.00 uur  werkgroep Lichtjestocht 
   14.00 uur  ouderensoos 
wo  30 nov. 12.30 uur kostersoverleg 
za    03 dec. 12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
zo   04 dec. 09.30 uur eucharistieviering: pastoor Boogers, gemengd koor 
   12.30 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering  
Maandag tot en met zaterdag: 09.00-17.00 uur: dagkapel geopend 
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Misintenties 
zo 27 nov.: Herman Scherrenberg; overledenen van de Gertrudis geloofsgemeenschap; Joke de Bruin-de 
Haas; voor de 3e jaargedachtenis van Ellen van Eunen, dat het licht nooit meer dooft. 
zo 04 dec.: jaargedachtenis Henny Hansen; Joke de Bruin-de Haas; Henny Scherrenberg-van Impelen; 
ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Piet Greve; ouders Vierbergen-Oostveen. 
 
Collecte  
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 20 november € 129,10 op en de 
Jongerencollecte € 96,95. 
Tijdens de viering in het weekend zijn er twee collectes: de eerste collecte is bestemd voor onze 
geloofsgemeenschap en de tweede collecte voor de Adventsactie. Wilt u digitaal geven? Er is een QR-code 
op de melkbus geplakt. Wij danken u voor uw gaven. 
 
Meere-orgel  
Maandag 7 november is het groot onderhoud van het Meere-orgel gestart. Het orgel gaat uit elkaar en een 
deel gaat naar de werkplaats van orgelbouwer Verschueren. De werkzaamheden duren circa zes weken en 
dan is het orgel dus niet beschikbaar. 
De vieringen van de Augustinusgeloofsgemeenschap zullen daarom plaatsvinden in de kapel van de 
Aloysiuskerk.  
 
St. Ceciliafeest 2022 

22 november is de gedenkdag van St. Cecilia, de beschermheilige voor koren en kerkmuziek. 
Jaarlijks wordt haar feest rond deze datum gevierd bij het Gemengd Koor. Deze keer vond dat 
plaats in de pastorie op maandagavond 21 november jl., onze vaste repetitieavond. Hierbij 
waren uitgenodigd: pastoor Hans Boogers, organisten, dirigent, het Klein Gemengd Koor en de 
partners van alle genodigden. Bij elkaar een heel gezellige groep. Een extra “noot” op deze 
avond was het afscheid van onze sympathieke alt Ghislaine Houx. Na een aantal jaar met veel 

plezier gezongen te hebben bij het Gemengd Koor zag zij zich, gezien haar leeftijd, helaas genoodzaakt te 
stoppen als lid. Dit wilden we niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Wèl blijft ze het Klein Gemengd Koor 
trouw, voor als dat mogelijk is, nog een aantal jaar. We startten de avond met koffie en thee. De sfeer zat 
er direct goed in. Daarna was het de beurt om gezamenlijk een vorkje te prikken van een heerlijke 
maaltijd, met liefde bereid door Sylvia Pessireron en Sebastian Holz en dat was goed te proeven!!  
Iedereen heeft heerlijk gesmuld en genoten. Ondanks de ruime hoeveelheid eten was een doggy-bag niet 
nodig. Er bleef niets anders over dan de afwas. 
Ghislaine kreeg een oorkonde aangeboden waarin ze benoemd werd tot erelid bij het koor. Dit ging 
vergezeld van een mooie bos bloemen en het zingen van een op haar van toepassing geschreven lied. 
Onze alt, bescheiden als ze altijd is, had als afscheidscadeau voor het koor toch één GROTE wens; een 
optreden van de verhalenverteller Pauline Seebregts. Het werd een heel boeiend samenzijn. Muisstil was 
het in de kapel waar Paulien haar verhalen vertelde. Iedereen lag aan haar lippen. Een grap, vraag of 
stukje muziek ter afwisseling maakte haar optreden compleet. De tijd vloog voorbij. Geweldig, wat een 
goede keuze van Ghislaine. Hartelijk dank daarvoor. Dit is zeker voor herhaling vatbaar!  
Daar moest op gedronken worden; en dat deden we dan ook (met mate). 
Ondanks de gebrekkige ruimte in de pastorie i.v.m. de verbouwing, hebben we er met z’n allen een 
superavond beleefd. Helaas konden, door omstandigheden, een paar leden hierbij niet aanwezig zijn. Heel 
jammer om zoiets leuks te moeten missen. 
De zondag ervoor ontving het koor na de viering, als voorproefje op het komende St. Ceciliafeest, van de 
lieve mevrouw Rosa Kockx een tas met allerlei heerlijkheden, o.a. als snoep, grappige heidekeutels, (een 
streekgerecht uit haar geboorteplaats) een groot blik met luxe koekjes en een paar stukken chocolade. Dit 
leverde een extra bijdrage aan de feestvreugde. Voorlopig hebben we nog wel wat te snoepen. 
Namens iedereen nogmaals hartelijk bedankt lieve Rosa. 
Siny van Oostrum (lid beide koren) 
 
 
 
 



 

 

Taizéviering zaterdag 26 november 19.00 uur Pauluskerk  
Zaterdagavond 26 november kunt u in de sfeer van Taizévieringen meevieren in de Pauluskerk. De 
meditatieve viering start om 19.00 uur. Vanaf 18.30 wordt er ingezongen. Willem de Zwijgerplantsoen 19 
(Tuindorp). De Taizéviering gaat verhuizen. Vanaf 15 januari 2023 zal de Taizéviering op zondagmorgen 
worden aangeboden om 10.30 uur in de Pauluskerk (en verder iedere 3e zondag van de maand). 
 
Holodomor Oekraïense viering 27 november 11.30 uur 
Bij deze nodig ik u uit om (deels) mee te vieren met onze Oekraïense katholieken op zondag 27 november 
hun herdenking aan de grote hongersnood begin dertiger jaren van de vorige eeuw. 
De Holodomor was een genocide door hongersnood op het grondgebied van de Oekraïense Socialistische 
Sovjet republiek in de jaren 1932 en 1933. 
Het was een van de grootse nationale rampen in Oekraïne in de moderne geschiedenis; het aantal doden 
lagen tussen de 2,5 en 7,5 miljoen kinderen en volwassenen. 
Hun bisschop uit Frankrijk zal voorgaan, samen met priester Mykola Butsiak en ook ik zal aansluiten bij hun 
viering die begint om 11.30. Waarbij het Bijzantijnse koor Utrecht zal zingen. 
Waardevol om hiervan iets mee te maken. Goed om te weten, u kunt later aansluiten of eerder vertrekken, 
dat is in hun traditie niet vreemd, vanwege de totale lengte van de viering die meer dan twee uur in beslag 
zal nemen. Welkom, mede namens priester Mykola Butsiak, pastoor Hans Boogers.  
 
Adventsactie 2022: hulp aan straatkinderen in Congo 
In de Adventstijd voeren we zoals elk jaar actie voor kinderen in achterstandssituaties in de Derde Wereld. 
Dit jaar steunt onze parochie samen met de parochie Licht van Christus een project voor straatkinderen in 
de Democratische Republiek Congo.  
In de hoofdstad Kinshasa leven veel kinderen op straat omdat ze geen ouders meer hebben of door de 
ouders uit huis zijn gezet of zelf van huis zijn weggevlucht. Ze hebben te lijden onder armoede, 
mishandeling of problemen met de gezondheid.  
Met het project willen we via de lokale partner van Adventsactie 300 straatkinderen uit Kinshasa in hun 
centrum opvangen. In het centrum krijgen de getraumatiseerde straatkinderen de zorg en ondersteuning 
die ze nodig hebben. Ze ontvangen praktische hulp zoals kleding, voedsel en gezondheidszorg. Daarnaast 
worden ze ook begeleid door psychologen die ze helpen hun traumatische en vaak gewelddadige 
ervaringen achter zich te laten.  
Steun het project van de straatkinderen. Maak uw gift over op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 
t.n.v. Parochie St. Martinus onder vermelding van “Adventsactie 2022”.   
Meer informatie over het project? Kijk op https://rkdu.nl/ en klik op de foto. 
 
Kerst-Martinus+ in aantocht 
De komende week verschijnt het decembernummer van ons parochiebrede magazine dat deze maand de 
sfeer ademt van advent en kerstmis. In dit nummer aandacht voor een Oekraïens stel dat dit jaar kerstmis 
‘in den vreemde’ viert. Achtergrondinformatie bij een bijzondere kerststal die vanaf 18 december in onze 
Kathedraal te bezoeken is. En ‘waarom er een PCI is en hoe werkt die’ kunt u lezen in een gesprek met 
PCI-bestuurder Erik Hoppenbrouwers. De Adventsactie voor straatkinderen in Kinshasa (Congo) wordt 
belicht en natuurlijk ontbreekt de informatie over de vieringen rond kerst niet. 
 
Muzikale vespers op zondagmiddag in de Advent – 16.00 uur, St. Gertrudiskathedraal 
Iedere zondagmiddag in de Advent kun je komen luisteren naar Adventsmuziek in de muzikale vesper. 
Floris van Gils en Mark Lippe, beide als organist verbonden aan de St. Gertrudiskathedraal, brengen beide 
iedere week andere musici mee. Dit levert een afwisselend palet aan muziek op in deze vier weken van de 
Advent. De Adventsvesper duurt steeds een half uur en vindt plaats in de Oud-katholieke St. 
Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2 in Utrecht (tegenover CS). Data: 27 november; 4, 11 en 18 
december van 16.00 tot 16.30 uur. Toegang is gratis, reserveren niet nodig. U bent van harte welkom!  
 
Gebedsviering vrijdag 9 december 
Op vrijdag 9 december is er om 10 uur in de Antoniuskapel weer een meditatieve gebedsviering in het 
teken van de Advent. Iedereen is van harte welkom, speciaal degenen, die vroeger in de dinsdagse of 
vrijdagse eucharistievieringen kwamen van pastor Oostendorp.  
En natuurlijk is er daarna koffie.  

https://rkdu.nl/


 

 

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, ‘s morgens van 09.00 tot 12.00 uur en vóór of na de 
viering in het weekend. Uiterste inleverdatum 19 december. U kunt er van verzekerd zijn dat de ontvangers 
aangenaam verrast zullen zijn.       Commissie schoenendoos 
 
Lichtjestocht Utrecht Oost 
Op vrijdagavond 16 december kan rond het Wilhelminapark de Lichtjestocht Utrecht Oost weer worden 
beleefd. De route loopt van de Engelse kerk door het park en eindigt na het stalletje in de Aloysiuskerk bij De 
Wilg (centrum voor mensen met verstandelijke of psychische beperking). Er doen al veel mensen mee en wie 
het leuk vinden om met de uitvoering een handje te helpen is van harte welkom.  
 
Kerstspel met herders en engelen  
Op zaterdag 24 december om 18.00 uur voert het kinderkoor in de Aloysiuskerk het jaarlijkse Kerstspel 
op. Het Driekoningenspel gaat helaas niet door. De repetities zijn al in volle gang, op maandag van 16.30 
uur tot 17.30 uur, op 28 november en 12 en 19 december in de Aloysiuskerk.  Informatie bij Annette de 
Groot, tel. 030-2541243, e-mail: amg.de.groot@gmail.com.  
 
De weg terug, Oecumenische vespers in Tuindorp 
Op de drie woensdagavonden die in december aan Kerst voorafgaan, willen we de weg terug nemen in het 
leven van de jonge Jezus, totdat hij weer als kind van de grote belofte in zijn kribbe ligt, de weg terug ook 
in ons eigen leven, om bij die kribbe, die voerbak vol belofte uit te komen, met wat minder verleden en 
wat meer toekomst. De gemeenschappelijke vespers van Jeruzalemkerk, Paulus- en Tuindorpkerk zijn 
momenten van rust, met muziek, Bijbellezing en beeld, met gebed, met stilte en bezinning. De vespers 
duren telkens van 19.30 tot 20.00 uur. Data en locatie: 
7 december in de Pauluskerk, Willem de Zwijgerplantsoen 19 
14 december in de Tuindorpkerk, Prof Suringarlaan 1 
21 december in de Jeruzalemkerk, Kouwerplantsoen 1a – bij De Gaard 
Een tentoonstelling met het werk van Franz Hazelzet is in de maand december te zien in de Tuindorpkerk. 
 
Eerste communie en vormsel vieren in de kerk (Martinusparochie Utrecht) 
In het voorjaar van 2023, na Pasen, zullen er in enkele (rooms)katholieke kerken van Utrecht vieringen zijn 
waarin kinderen voor het eerst de heilige communie gaan ontvangen. In de Aloysiuskerk is die viering op 
zaterdag 15 april. 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 (Pinkster)zaterdag 27 mei 
2023 om 16.00 uur in de Catharinakathedraal. Opgave graag insturen aan: 
secretariaat@katholiekutrecht.nl vóór 3 januari. 
 
Vrijwilligers gezocht voor hulp bij energiebesparing 
Hebt u tussen half november en kerstmis wat tijd om Overvechters met smalle beurs te helpen met 
energiebesparing? Vrijwilligers van Energie-U leren u in een training van 2x2 uur hoe u radiatorfolie plakt, 
en onnodig energieverbruik opspoort. Vervolgens krijgt u een checklist mee en materialen zoals 
tochtstrippen, Ledlampen, radiatorfolie en waterbesparende douchekoppen, waarmee u cliënten van de 
Voedselbank kunt helpen direct energie te besparen. Wat levert het op? Blije klanten en u kunt de kennis 
in eigen huis gebruiken om uw eigen energiekosten te verminderen. Doe mee als u een paar dagdelen kunt 
missen. Technische kennis is niet nodig. De Voedselbank Overvecht, Energie-U en Duurzaam Utrecht 2030 
organiseren deze actie. Meld u aan of vraag meer informatie bij Ineke Malsch: 
ineke@duurzaamutrecht2030.nl. 
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