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MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL 

 
  WEEK VAN 17 T/M 25 JUNI 2017 

ONBESCHRIJFLIJKE ONTMOETING 
Als je een intieme relatie met iemand hebt ken je hem of haar als geen ander. Je kent elkaars diepste 
verlangens en vindt zo geluk bij elkaar. In deze weken na Pinksteren leren we Christus op een dergelijke 
manier kennen. De eucharistie is een intieme ontmoeting met de Heer. We kunnen er alleen over 
spreken in beeldtaal. Woorden die we soms zelf niet eens begrijpen. Wat we wel mogen ervaren is dat 
onze bestemming ligt in de ontmoeting met de Heer. Christus wil ons zó beminnen dat ons geluk 
eeuwigheidswaarde heeft: dat cadeau is met geen pen te beschrijven.  
Sander Funcke - pastoraatgroep 
 
PAROCHIEAGENDA 
za 17 juni 18.00 uur Muzikale Thema Vesper 
elfde zondag door het jaar 
zo   18 juni    09.30 uur     eucharistieviering: pastor Smits, gemengd koor 
ma  19 juni    14.00 uur     ouderensoos 
di 20 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp 
do 22 juni 13.30 uur pastoraal team Utrecht stad 
vr  23 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck 
    19.00 uur CoVo 
za 24 juni 18.00 uur oecumenische vesper in de Antoniuskapel: pastor Martens, cantor 
tiende zondag door het jaar 
zo 25 juni    09.30 uur      eucharistieviering: pastor Rentinck, Mixtuur 
 
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 18 juni: Henny Scherrenberg-van Impelen; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn;  
Gérard en Jeannette Wijnen-Hockers. 
Za 24 juni: jaargedachtenis Beatrice Laudisio-Mazzarella; familie Van Burik-Fransen. 
Zo 25 juni: jaargedachtenis Beatrice Laudisio-Mazzarella; familie Van Engelen-Verkerk;  
voor Els Hart-Jaspers en Catelijne Hart-Burgman, dat de steppe mag bloeien. 
 
COLLECTE 
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 211,45.  
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.  
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 
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 

 

 



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.  
Dit jaar zal ook de St. Catharinakathedraal geopend zijn van 12.00 tot 23.00 uur.  
 
KERKENNACHT IN DE KERKEN VAN UTRECHT-OOST 
Er zijn flyers met het programma van de 3 kerken, deze liggen op de leestafel. 
Holy Trinity Church: van 19.00 uur tot 7.00 uur zondag worden alle 150 psalmen gezongen door het 
koor van de kerk en andere koren. Verschillende muzikale tradities komen aan bod (Engels, Gregoriaans, 
orthodox, Geneefs, modern). Om 7.30 uur afgesloten met Choral Mattins (Anglicaans morgengebed). 
Antoniuskapel: om 18.00 uur een oecumenische vesper. 
Aloysiuskerk: nacht van het gezongen woord. 
19.00 uur: versjes en gedichten met en voor kinderen, 
19.45 uur: Koor Mixtuur met een nightsong van Engelse en Nederlandse psalmen en liederen, 
21.00 uur: draag uw favoriete religieuze gedicht voor, 
21.30 uur: gezongen poëzie: een keur uit Valerius’ Gedenck’ clanck, 
22.00 uur: voordracht van poëtische teksten rond thema’s: Zomer, St. Jan, Water, Doop (24 juni is 
feestdag Johannes de Doper en het begin van de zomer. 
Wilhelminakerk en Huiskamer: van 19.00 tot 22.30 uur: Proeverij. 
De Wilhelminakerk laat in het klein zien wat zij te bieden heeft aan kerkelijke en wijkgerichte 
activiteiten. Kom ‘proeven’ van meditatie, wijkmaaltijd, Bijbelstudie, soos, rondleiding door de kerk, 
muziek, korte film, minirommelmarkt, fotopresentatie.  
 
BEDEVAART NAAR KEVELAER , DONDERDAG 17 EN VRIJDAG 18 AUGUSTUS 2017 
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt 
vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te 
leggen.  
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk vertrek 
van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis bedragen 
€  45,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.  
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 17 augustus vertrekt 
de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer. De kosten voor de ééndaagse reis incl. diner en 
koffie op de heen- en terugreis bedragen € 55,-- per persoon. 
Ook wordt er jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Dit jaar van 16 tot met 19 augustus 2017. 
Informatie via de secretaris. U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw 
C.A.M. de Sain-Scholman, telefoon 030-6374128 of e-mail: 
secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, 
zie ook www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl 
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