
 

 

 

De Bergrede  
Vandaag beginnen we aan de Bergrede van Jezus. Deze Bergrede wordt wel de grondwet van ons 
christenen genoemd. We lezen er uit de komende zondagen tot en met Aswoensdag. Vandaag horen we 
de inleiding, die bestaat uit acht zaligsprekingen. Daarmee geeft Jezus aan, dat het er voor Hem niet 
om gaat, welke geboden je allemaal moet onderhouden, aan welke verplichtingen je je moet houden. De 
Bergrede geeft antwoord op de vraag: Hoe word ik gelukkig? De Bergrede wijst de weg naar het geluk 
aan, de weg naar onze zaligheid. Welke weg moet ik in mijn leven gaan, om gelukkig te worden?  
pastor P. Rentinck  
  

Parochiekroniek  
Op 22 januari is in de leeftijd van 100 jaar overleden mevrouw Maria Wilhelmina de Kuijer, ze woonde aan 
de Israëlslaan. 
 
Parochieagenda  
za  28 jan.    12.00 uur      eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden  
zo  29 jan.    09.30 uur     eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur 
          09.30 uur     Eerste Communieproject           
ma 30 jan.    14.00 uur     ouderensoos 
do  02 feb.    16.00 uur      evaluatie Lichtjestocht  

         19.00 uur      kostersoverleg   
za  04 feb. 12.00 uur eucharistieviering Augustinusgeloofsgemeenschap en belangstellenden 
zo  05 feb. 09.30 uur eucharistieviering: pastor Rentinck, gemengd koor 
   09.30 uur Eerste Communieproject 
   12.00 uur viering van de Oekraïense geloofsgemeenschap 
Maandag tot en met zaterdag: 09.00-17.00 uur: dagkapel geopend 
Maandag tot en met vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering 
 
Misintenties 
zo 29 jan.: Joke de Bruin-Haas; overleden ouders Klaarenbeek-Buiting en voor Maria Wilhelmina de Kuijer 
die afgelopen week overleden is. 
zo 05 feb.: jaargedachtenis Jacqueline Donker; Henny Scherrenberg-van Impelen; Joke de Bruin-de Haas; 
overleden ouders Klaarenbeek-Buiting; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn; Louis Pouw.  
 
Collecte  
Tijdens de viering in het weekend is er één collecte, deze is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wilt u digitaal geven? Er is een QR-code op de melkbus geplakt. Wij danken u voor uw gaven. 
 

Aloysiuskerk bestolen 
Afgelopen zondag heeft er in de Aloysiuskerk een brute diefstal plaats gevonden. Een of meerdere dieven 
hebben de sleutel van de kluis weten te bemachtigen en hebben de hele kluis leeggeroofd. Alle kelken, 
cibories, monstransen e.d. zijn ontvreemd en daar waren kostbare kunststukken bij onder meer van 
inmiddels gesloten kerken zoals de H. Hart en de O.L. Vrouw ten Hemelopneming. Op grond van de 
catalogus van het vaatwerk en kunstvoorwerpen kon exact worden vastgesteld welke stukken zijn 
ontvreemd.  Ook het collectegeld van die zondag is meegenomen. Uiteraard werd de politie ingeschakeld. 
De parochie is verzekerd, maar daarmee komen deze voor de kerk waardevolle stukken niet terug. 
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Opbrengst Adventsactie 2022 
Het resultaat van de adventsactie 2022 (eind november-december) is deze week bekend geworden. De 
geloofsgemeenschappen van de Martinusparochie hebben gezamenlijk € 10.102,27 bij elkaar gebracht voor 
de straatkinderen van Kinshasa. Heel veel dank aan ieder die hieraan heeft bijgedragen. 
 
Actie Kerkbalans 

Mocht het antwoordformulier van de actie Kerkbalans niet bij u thuis zijn opgehaald, wilt u het dan zelf 
inleveren bij of opsturen naar het Aloysiuscentrum? De wijkcontactpersonen kunnen hun tasjes met 
enveloppen inleveren op zondag 29 januari na de viering of op 27 en 30 januari tussen 9 en 14 uur in het 
pastoraal centrum. 
 

Lezing van twee leger aalmoezeniers, zondag 5 februari – 12.00 uur, Pauluskerk 
Er wordt wel eens gezegd dat de sociale leer van de kerk het best bewaarde geheim van de katholieke kerk 
is. Dat er namens de kerk op veel plaatsen in de maatschappij gewerkt en geleerd wordt, krijgt ook niet 
alle aandacht die het verdient. In de Paulus ontstaat een traditie van na de dienst in de ochtend af en toe 
een samenkomst te houden waarin kennis gemaakt kan worden met een theologisch of pastoraal 
interessant thema. Op zondag 5 februari om 12.00 uur komt er een lezing van twee legeraalmoezeniers na 
de viering: Briene de Regt, die kortgeleden afstudeerde en drs. Pieter Visschers, een veelzijdig theoloog, 
die na een aantal jaren werken bij de omroep, eerst justitiepastor werd en nu al lange tijd 
legeraalmoezenier is.  Iedereen is van harte welkom! Het bijzondere werk en de inspirerende 
persoonlijkheden van de sprekers is er garant voor dat het een boeiende lezing wordt. 
 
Informatiebijeenkomst: Bedevaart naar Lourdes, zaterdag 11 februari – 14.00 uur, Pauluskerk 
Pastoor Boogers nodigt U en jullie uit om op bedevaart te gaan naar Lourdes met de Franse TGV van  
29 april t/m 6 mei. De bedevaart wordt georganiseerd vanuit ons aartsbisdom, waarbij uit onze St. 
Martinus parochie, pastoor Boogers en priester assistent Smits meegaan. Geïnteresseerd? U bent van harte 
welkom bij de informatie bijeenkomst op zaterdagmiddag 11 februari in de Pauluskerk (Tuindorp). Kom 
luisteren, kijken naar beelden van Lourdes en ontdek of dit iets is voor u en jullie. Geef u en jullie van 
tevoren op bij ons centraal secretariaat, email: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
Groet, mede namens Lourdes contact persoon Manon van de Kaa, pastoor Hans Boogers 
 
Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk: zondag 12 februari 
Op zondag 12 februari is er weer om 16.00 uur een Muzikale Thema Vesper in de Aloysiuskerk. Te gast zal 
zijn de pianist Vital Stahievitch, geboren in Wit-Rusland, maar sinds zijn studie wonend in Amsterdam waar 
hij ook les aan het conservatorium geeft. Hij laat werken van Schubert, Chopin en Napoleon Orda horen. 
De laatste is een componist uit Wit-Rusland en is bekend geworden dat hij niet alleen componeerde, maar 
ook een bekende schilder was. Het thema is dan ook: Schilderijen in Muziek. 
Entree is gratis, na afloop is er een collecte voor de onkosten die van harte wordt aanbevolen. 
Sebastian Holz en Pascal Rijnders 
 

Pro Deo, zaterdag 18 februari – 13.00 uur - Augustinusgemeenschap 
In de Pro Deo-bijeenkomst van 18 februari zal Arnoud Heerings de betekenis van Dom Hans van der Laan 
OSB (1904-1991) belichten - als architect, maar - vooral - als benedictijner monnik. Van der Laan 
ontwikkelde een geheel eigen stijl van werken en heeft een stempel op de kerkelijke architectuur van na de 
Tweede Wereldoorlog kunnen drukken. Ook in Utrecht zijn twee kerken volgens de principes van Van der 
Laan gebouwd: de Johanneskerk en de voormalige Stefanuskerk. Hij heeft ook intensief over de liturgie 
nagedacht. Zijn boekje Het Vormenspel der Liturgie uit 1985 is nog steeds het lezen waard. Het duo 
Magnificat zorgt voor enkele muzikale intermezzi.  
Plaats: Antoniuskapel van de Aloysiuskerk, 13.30 uur tot 15.00 uur. 
 

Palmtakjes 
Achter in de kerk staan manden waarin u uw oude palmtakjes kunt deponeren. De takjes worden verbrand 
en de as wordt gebruikt in de Aswoensdagviering van 22 februari aanstaande om 19.00 uur. 
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