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GOD HEEFT FEEST 
Hij viert zijn naamfeest. 
Wij mogen het met Hem meevieren, want Hij is onze God. 
In de loop van de geschiedenis heeft God Zijn gezicht aan ons laten zien en ons verteld wie Hij is. 
Abraham weet ervan, hij werd door God  geroepen op weg te gaan met zijn familie. Hij kwam in een 
vruchtbaar land.  
Mozes ontdekte Hem in een brandende braambos en vroeg om Zijn naam en hij volgde Zijn weg.  
Het was geen eenvoudige weg, maar die weg had wel een goede bestemming. Hij maakte Zijn naam 
waar “Ik zal bij je zijn”  En hij belandde in een land van melk en honing. 
Jezus liet het gezicht van God aan ons zien. Hij wees ons de weg naar een wereld van barmhartigheid, 
liefde en vrede.  
God is als een Vader. Jezus wijst ons, hoe je als Godskinderen met elkaar kunt leven in een Geest van 
liefde verbondenheid. 
Daarom is Gods naamfeest een feest iedereen. 
Theo de Wit, pastor 
 
PAROCHIEAGENDA 

za 10 juni 18.00 uur eucharistieviering: pastor De Wit, cantor 

tiende zondag door het jaar 
zo 11 juni    09.30 uur      eucharistieviering: pastor De Wit, Schola Aloysii 

ma  12 juni     14.00 uur       ouderensoos 
di 13 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 

    20.00 uur 1e avond: op weg naar het Doopsel, pastor Westerveld 
    20.00 uur bestuursvergadering 

vr  16 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck 

za 17 juni 18.00 uur Muzikale Thema Viering 
elfde zondag door het jaar 

zo   18 juni    09.30 uur    eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor 
Maandag tot en met vrijdag:  08.00 uur: eucharistieviering  in de Antoniuskapel  

Maandag tot en met vrijdag:  09.30-12.00 uur: dagkapel geopend 

 
INTENTIES 

Zo 11 juni: Loet Scherrenberg en zijn ouders. 
Zo 18 juni: Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn;  

Gérard en Jeannette Wijnen-Hockers. 

 
COLLECTE 

Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 459,45.  
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.  

De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 

 

MAANDELIJKSE NAZIT 
Elke maand is er na de viering een nazit, dan wordt er in kleine kring, liefst met de voorganger erbij, nagepraat 

n.a.v. de lezingen en overweging. We starten uiterlijk om 10.40 uur (zodat iedereen koffie/thee kan halen en zich 
naar de Ignatiuszaal – ‘’de achterste zaal’’ - kan begeven) en eindigen om 11.10 uur. Het is de bedoeling dat we 

met elkaar in gesprek gaan over wat opgevallen is aan de lezingen/overweging/liederen en gebeden, wat 

vraagtekens opriep of juist herkenning. Ook kunnen we er de actualiteit bij betrekken. Op 11 juni zal pastor De Wit 
met ons in gesprek gaan. 

 

 

 



MUZIKALE THEMA VESPER 
In de Muzikale Thema Vesper op 17 juni a.s. zal het Amarilli Consort optreden. Acht zangers die zijn 

gespecialiseerd in Oude Muziek.  Zij zullen ons onder het thema “Licht in de Nacht”  trakteren op  vroeg -barokke 
composities van o.a.  Christobal de Morales (1500-1553), William Byrd (1540-1623) en Jean Lhéritier (1480-1522). 

Het lijkt als of deze muziek voor de prachtige akoestiek van de Aloysiuskerk is geschreven – een kerk die pas 450 

jaar later werd gebouwd. Ik meen dat dit een mooi stuk bezinning zal worden in onze drukke tijden.  
De MTV is op zaterdag 17 juni 2017 om 18.00 uur in de Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals altijd zal er bij de 

uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.                               Sebastian Holz 
 

ZUSTER MARGARETHA 
In het moederhuis  in Denekamp vierde zuster Margaretha op 31 mei haar 60-jarig professiefeest, samen met haar 

broers en zussen mét hun kinderen.  

Op 1e Pinksterdag, 4 juni, heeft zij het in de Aloysiuskerk gevierd tijdens de eucharistieviering met aansluitend een 
feestelijke ontmoeting in het pastoraal centrum, waarin velen haar kwamen feliciteren en waarin zij toegezongen 

werd. Het waren mooie dagen en ze heeft genoten. Dank daarvoor. 
 

INSPIRATIEBOEKJE MARIA 

Een nieuw inspiratie boekje gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Gedachten, gedichten en verhalen van 
mensen over hun Maria. Zij is ook vandaag de dag nog een heilig voorbeeld en een toeverlaat voor mensen en 

staat bij velen in de belangstelling. In onze kerken is het boekje te koop (of via de intekenlijst) voor € 2,-.   
 

KARDINAAL SIMONIS VIERT PRIESTERJUBILEUM IN UTRECHT 
Kardinaal Simonis viert in 2017 zijn 60-jarig priesterjubileum: de emeritus aartsbisschop van Utrecht werd op 15 

juni 1957 priester gewijd. Op uitnodiging van kardinaal Eijk, de huidige aartsbisschop van Utrecht, zal kardinaal 

Simonis dit jubileum op 18 juni in Utrecht vieren met een H. Mis in de St. Catharinakathedraal. Daarna wordt er 
voor genodigden een receptie met lunch georganiseerd in een nabijgelegen accommodatie. 

 
KERKENNACHT  2017    

Dit jaar wordt op vrijdagavond 23 juni Kerkennacht Utrecht plechtig geopend in de Domkerk, en wel  met een 

vesperviering en een dictee. Prachtige symboliek van het Bijbels procedé :  “dat wij zingend uitdrukking geven aan 
onze dankbare vreugde jegens God, en dat wij mensen goed luisteren naar God, zijn Boodschap correct 

opschrijven en getrouw uitvoeren.”  
Zaterdag 24 juni gaan verschillende kerken in de stad Utrecht open, niet alleen voor een toeristisch bezoek, maar 

ook voor een ervaring van de kerk als religieus bouwwerk. Daarom organiseren plaatselijke gemeenschappen 

creatieve en verrassende activiteiten, zoals bijv. de Anglicaanse Holy Trinity church alle 150 psalmen ten gehore 
gaat brengen. 

Dit jaar zal ook de Rooms-Katholieke St. Catharinakathedraal geopend zijn, vanaf 12.00 tot 23.00 uur. 
Namens Kathedraal Kerkennacht-comité, priester Koos Smits  
 
KERKENNACHT: GELOVIGE GEDICHTJES EN RIJMPJES VOOR KINDEREN 

Kerkennacht 24 juni 2017 is er in de Aloysiuskerk een programma rond religieuze en gelovige poëzie.  

Er wordt voorgedragen en gezongen. 
De avond begint om 19.00 uur met een half uur aandacht voor gedichten en rijmpjes over geloof en gelovige 

onderwerpen (de grote feesten door het jaar, levensthema’s) speciaal voor kinderen gemaakt. 
Bij de teksten zullen kijktafels helpen om de thema’s te ‘vatten’. Uw kinderen en u zijn uiteraard van harte welkom.  

 

NACHT VAN HET GEZONGEN WOORD 
De avond van 24 juni zal gevuld worden met ‘gezongen woorden’ van Mixtuur, orgelmuziek en met religieuze 

poëzie.  
Het kleine uur dat Mixtuur deze avond zal vullen (rond half 8), zal het karakter hebben van een Night Song. We 

zullen bekende liederen uit het Mixtuurrepertoire ten gehore brengen als “Tijd van Leven” (Oosterhuis/ 
Heuvelmans), “The Lord bless you and keep you” (Rutter) en “Keer je hart” (Oosterhuis/Oomen), en enkele nieuwe 

stukken instuderen waaronder “Nunc Dimittis” (Lofzang van Simeon) en “Magnificat” van Thomas Kelway (vrolijke 

Engelse muziek) en een Engelstalig Onze Vader. Ook op zondag 25 juni zingen we deze liederen tijdens de 
Eucharistieviering om 9.30 uur.  

 
LEES UW MEEST FAVORIETE GEDICHT VOOR! 

Op zaterdag 24 juni is het kerkennacht. Er zal onder andere religieuze poëzie klinken. De avond wordt voorbereid 

door een groepje mensen. We zijn heel benieuwd of u ook een favoriet gedicht heeft. Dit kan religieus getint zijn, 
maar dat is geen vereiste. In de kerkennacht nodigen wij u graag uit om dit gedicht voor te dragen. U kunt er voor 

binnenlopen, zonder aanmelden.  


