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PINKSTEREN 
We kennen allemaal de uitdrukking: de geest krijgen. En wanneer we iemand een inspirerende persoonlijkheid noemen bedoelen wij dat 
hij of zij iets in ons wakker roept, ons enthousiast maakt.  
En “enthousiast”  betekent in het Grieks letterlijk “door een god bezeten”. Wij kennen allemaal de ervaring ergens door gegrepen te 
worden. Dat kan een boeiende voetbalwedstrijd zijn, een mooi boek of muziekstuk. Als je daarin opgaat krijgt het leven kleur, word je 
“opgewekt”. Wij lezen in de Schrift hoe met Pinksteren niet alleen de apostelen, maar ook de 120 leerlingen die bij hen waren zo uit hun 
droefheid om Jezus’ dood “opgewekt” werden. Zijn Geest werd over hen vaardig en zij stormden naar buiten om het blijde nieuws te 
verkondigen: ”Hij leeft, God heeft Hem opgewekt en nu vervult Zijn Geest ook ons”. Mogen ook wij vandaag iets van Gods Geest in ons 
voelen.                                                                                         Pastor Oostendorp 
      
PAROCHIEAGENDA 
za 03 juni 18.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Oostendorp, cantor 
Hoogfeest van Pinksteren 
zo   04 juni    09.30 uur    1

e
 Pinksterdag: eucharistieviering: pastor Oostendorp, gemengd koor 

ma  05 juni    09.30 uur    2
e
 Pinksterdag:  eucharistieviering: pastor Rentinck, Schola Aloysii 

ma  05 juni   10.00 uur    eucharistieviering Kerkhofkapel: pastor De Wit  
di 06 juni 10.00 uur geen eucharistieviering Antoniuskapel 
    20.00 uur pastoraatgroep en locatieraad 
do   08 juni 13.30 uur pastoraal team Utrecht stad 
vr  09 juni 10.00 uur eucharistieviering Antoniuskapel: pastor Rentinck 
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 
Dinsdag tot en met vrijdag:  08.00 uur: eucharistieviering  in de Antoniuskapel  
Dinsdag tot en met vrijdag:  09.30-12.00 uur: dagkapel geopend 
 
 
INTENTIES 
Za 03 juni: Jan Philippen; Piet van Burik. 
Zo 04 juni: Henny Scherrenberg-van Impelen; Kees en Jo van Batenburg-Lavrijsen; Linie en Wout Mobach-Tieleman; Jan Tieleman; pa en 
ma Van der Sluijs; ouders Kees en Jo van Leeuwen-de Bruijn;  
Louis Pouw; zuster Isidore; voor zuster Margaretha die vandaag haar 60-jarig professiefeest viert. 
Zo 11 juni: Loet Scherrenberg en zijn ouders. 
 
COLLECTE 
Afgelopen weekend bedroeg de collecte voor onze geloofsgemeenschap € 136,00 en voor de Pinksteractie in de week van de Nederlandse 
Missionaris € 151,45.  
De collecte op Hemelvaartsdag voor onze geloofsgemeenschap bracht € 171,00 op.  
Tijdens de vieringen in het weekend is er één collecte.  
De opbrengst daarvan is bestemd voor onze geloofsgemeenschap.  
Wij danken u voor uw gaven. 
 
 
 
 
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 1

e
 Pinksterdag, 4 juni, viert zij het in de Aloysiuskerk tijdens de eucharistieviering met aansluitend een feestelijke ontmoeting in het 

pastoraal centrum, waarin wij haar kunnen feliciteren.  
 
Hieronder een bijdrage van zuster Margaretha: 
Na een half jaar postulaat en een jaar noviciaat ben ik in maart 1957 ingetreden en deed ik op 31 mei mijn eerste professie, samen met 
acht medezusters. In de jaren 80 traden veel zusters uit. Omdat ik dat erg moeilijk vond, vertelde ik dat aan mijn priesterbroer Harrie van 
Don Bosco. Hij zei: “Hun keuze hoeft jouw keuze toch niet te zijn?“. Ik ben gebleven. 
In de tijd van Paus Johannes XXIII veranderde er veel in de kloosters en zo kreeg ik ook  de gelegenheid voor het volgen van algemene 
ontwikkeling. Ik ben nog altijd dankbaar dat ik me heb ontwikkeld in orgel en pianomuziek. 

 

 



Wij volgen de regel van Franciscus van Assisi en onze stichteres Moeder Anselma en zijn een actieve congregatie op het gebied van o.a. 
onderwijs en verpleegzorg. Zodoende werd ons in 1996 gevraagd naar Utrecht te komen. In ons Clarahuis hadden we ruimte  voor 
theologiestudenten, die bij ons een 2-jarige cursus volgden. Het waren mooie jaren, maar het werd helaas opgeheven.  
Ondanks dat zuster Isidore is heengegaan, wil ik nog wel in Utrecht blijven wonen en voel me gesteund door veel lieve mensen én de 
geloofsgemeenschap Aloysius. 
Vrede en alle goeds ! 
Zr. Margaretha Kanters. 
 
MARTINUS MAGAZINE JUNI  
Vanaf 31 mei gaan de bezorgers van het Martinus Magazine op pad met het juninummer.  
Op de cover staat Lenette dan Dongen die dit jaar ter opening van de kerkennacht in de Dom de ‘preek van de leek’ houdt. In het 
nummer een interview met haar en ook aandacht voor het andere programmaonderdeel van de kerkennacht: het Groot Utrechts 
Kerkdictee (schrijf in als deelnemer!!) 
Ook in het nummer ervaringen van vaders met geloofsopvoeding en een inkijkje wat het voor mensen betekent wanneer hun kerk sluit. 
Zoals vertrouwd ook het nieuws uit de geloofsgemeenschappen, het liturgierooster en alle vaste rubrieken. 
 
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 te bestellen op de intekenlijst) voor € 2,-.   
 
GROOT UTRECHTS KERKDICTEE  
Sluitingsdatum snel in zicht, waar blijven de Utrechters? 
De aanmelding voor het Groot Utrechts Kerkdictee verloopt traag.  
En dat terwijl de sluitingsdatum 9 juni is. ‘Waar blijven de Utrechters?,’ vraagt coördinator Werend Griffioen zich af. ‘Het aantal 
inschrijvingen staat nu op 32, terwijl twee jaar terug zich binnen de kortste keren 50 mensen meldden. Misschien denken mensen dat je 
kerkgeleerde moet zijn of vinden ze Luther, de hoofdpersoon van het dictee, niet interessant. Maar schrijfster Manon Uphoff heeft een 
heel geestige tekst over Luther geschreven. Dat maakt deze grote historische figuur menselijk. Wat spelling betreft is het kerkdictee niet 
moeilijker dan het Nationaal Dictee van de tv.  
Dus kom op, Utrecht, stad van schrijvers, prekers en praatjesmakers!’ 
  
Het Groot Utrechts Kerkdictee is op vrijdagavond 23 juni in de Domkerk.  
Inschrijfgeld 15 euro, sluitingsdatum aanmelding 9 juni. Aanmelden/info: kerkdictee@gmail.com.  
De winnaar gaat naar huis met de bronzen Brugman, de 16

e
-eeuwse monnik die in Utrecht op het Janskerkhof preekte.   

Het Kerkdictee is onderdeel van het openingsfeest van Kerkennacht, die avond ook in de Domkerk. 
 
 
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. Het is nog wel het hoogfeest van de geboorte van Johannes de 
Doper, exact een half jaar vóór de geboorte van Jezus. Dat is tegelijk de grondgedachte van het kathedrale kerkennacht-comité: om het 
bezoek aan de kerk een stapje te laten zijn op weg naar de Heer. Deze religieuze sfeer zal op relaxte wijze worden gecreëerd door rust en 
stilte, door wat orgelmuziek en Taizégezang, door enkele klinkende Bijbelcitaten. De bezoekers kunnen zelf antwoord geven door een 
waxinelichtje of kaarsje aan te steken, een bezoekje aan het tabernakel te brengen en tenslotte een bijbeltekst mee naar huis te nemen. 
Onderwijl staan gastheren en gastdames klaar om iets van de Bijbelse gastvrijheid te laten proeven.  
Dus, welkom op zaterdag 24 juni, vanaf 12.00 tot 23.00 uur. 
Namens Kathedraal Kerkennacht-comité, priester Koos Smits  
 
NACHT VAN HET GEZONGEN WOORD 
Ook in de Aloysiuskerk wordt Kerkennacht georganiseerd. 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, 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). Daarnaast gaan we ook 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. Het programma volgt 
in een later mededelingenblad. Maar denk er alvast eens over na. 
 

mailto:kerkdictee@gmail.com


AAN ALLE BELANGSTELLENDEN VAN DE SYRISCHE VLUCHTELINGEN 
Wat wordt er met het geld gedaan voor de Syrische families: 
Het geld dat wij ontvangen is op dit moment voor de volgende dingen gebruikt.  
We proberen goede tweede hands spullen te kopen...behalve de matrassen. 
Matrassen, 2 fietsen, 3 bedden, kasten, keukenspullen, Nederlands/ Arabische woordenboeken, sportkleding, radio, 2 televisies, 
eetkamerstoelen, enz.  
Dit zijn enkele van de gekochte spullen en dit is gegeven aan 3 gezinnen die wij helpen. 
De gezinnen zijn erg dankbaar voor alle hulp die ze krijgen, maar tegelijkertijd voelen ze zich er erg verlegen mee. Het is fijn dat iedereen zo 
meeleeft want er blijft genoeg over om nog te doen. 
Twee kinderen kunnen nog steeds niet terecht op school en daarom is het extra fijn dat ze nu thuis Nederlandse les krijgen van iemand uit 
de parochie, waarvoor veel dank. Mocht u ook nog iets willen betekenen dan horen wij dat graag.                 
Vriendelijke groet, Jan en Marloes Uijtewaal 

 


