
Contactblad
van de R.K. geloofsgemeenschap

Sint Rafaël

December  2011

St. Rafaël Geloofsgemeenschap

Ludgerusparochie Utrecht

Boerhaaveplein 199, 3552 CT   Utrecht

Tel. 030-2441319   Email: ludgerusactueel@gmail.com

Pastoor drs. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl

Pastor drs. Gerrit Jan Westerveld: gj.westerveld@tiscali.nl

Pastor drs. Peter van Kessel: pjmvankessel@casema.n

PAROCHIEBESTUUR VIERINGEN OP ZONDAG

voorzitter G. Paimpillil 09.30 Nicolaas/Monica, Boerhaaveplein 199

vice-voorzitter L.J.C. Baas 09.30 St. Josephkerk, Draaiweg 44

secretaris mw. J. Groenen-de Kruijff 10.00 H. Antoniuskerk, Kanaalstraat 200

penningmeester H.P.J. van Meijl 10.00 H. Dominicuskerk,Palestrinastraat 1

personeelszaken A.M. Mathot 11.00 H. Jacobuskerk, Pr. Bernhardplein 40

bouwzaken J.P.M. van Kuik 11.00 St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

lid J. Schwartz

lid R.W. Stok

LOCATIERAAD PASTORAATSGROEP

voorzitter J. Schwartz Catechese A. Scheerboom

secretaris R. Gadella Diaconie C. Amo 

penningmeester P.L.W. Bovelander Liturgie J. Schwartz

lid  L.A.J.P. Vermeulen Opbouw C.C. van der Veeken

lid J.W. van de Bildt

SECRETARIAAT FINANCIËN

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht Kerkbijdragen: giro 96 89 125

Werkdagen van 10-12 uur Andere stortingen: giro 12 45 302

Tel: 030 2611252 beiden t.n.v St. Rafaelkerk Utrecht

secretariaat@sint-rafael.nl

REDACTIE WEBSITE

Lichtenberchdreef 4, 3562 RD Utrecht www.sint-rafael.nl Sint Rafaël geloofsgemeenschap

redactie@sint-rafael.nl www.sintludgerus.nl Sint Ludgerusparochie

Volgend contactblad:

Inleverdatum kopij: 12 januari

Vouwen: 25 januari



-1-

VAN ONZE PASTOOR

Advent en Kerst 2011 

Beste parochianen,

Wij bevinden ons in een periode van hoop.  Dat is

advent. Onze hoop betreft niet een materiele zaak,

niet iets wat ons even fysiek blij kan maken, maar

een eeuwig geluk dat de Zoon van God ons brengt.

Hij komt van God, Zijn Vader, tot ons: zijn

broeders en zusters. De komst van Christus in de

Kerstnacht is het teken van de liefde van God voor

ons allemaal. We lezen in de heilige "Schrift "

Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden,

dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,

zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren

gaat, maar eeuwig leven bezit"(Joh 3, 16). En Hij

kwam om ons uit de duisternis te halen en naar het

licht te brengen. Wij bevinden ons soms in een

duisternis, die gevormd wordt door ons egoïsme,

liefdeloosheid, materialisme en eigenbelang. 

Jezus brengt ons de liefde van God. En deze liefde van God is sterker dan

alles: "Zal een vrouw haar zuigeling vergeten, een moeder zich niet

erbarmen over het kind van haar schoot? En zelfs als die het zou

vergeten: Ik vergeet u nooit. Kijk, in mijn handpalmen heb ik u

geschreven"(Jesaja 49,15-16a). 

Door de menswording van Christus is het hart van Gods geheimen voor

mensen bereikbaar geworden. En de kern van Zijn geheim is de liefde.

Wij leggen ons er op toe om in deze kersttijd de liefde van God concreet

te laten worden in ons dagelijkse leven. Wij hoeven niet te wachten om

het onmogelijke mogelijk te maken om Zijn liefde te ervaren. Als jij in en

rond je leven kijkt, dan vindt je genoeg signalen om de liefde van God op

te merken. Wie één keer duidelijk tot die Godservaring is gekomen, zal

dan ook vaster met God verbonden zijn. 
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Over die Godservaring zei de Apostel Paulus: " Ik ben ervan overtuigd,

dat noch de dood noch het leven, noch engelen noch machten, noch wat

is noch wat komt, geen macht in den hoge of in de diepte, noch enig

ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die in

Christus Jezus onze Heer is" ( Romeinen 8,38-39). 

Liefde is het sleutelwoord voor Kerstmis. Liefde maakt alles mogelijk,

zelfs de komst van God. Als we open staan voor Jezus en zijn kerk, dan

hebben we gemakkelijk toegang tot de liefde van God. 

Als mensen van deze moderne tijd komt dan snel de vraag: als God liefde

is en onze namen in de palmen van Zijn hand geschreven staan: waarom

gebeuren er dan dingen, die ongelofelijk zijn. 

Alleen God weet het volledige goede antwoord op deze vragen, maar toch

kunnen we zeggen dat natuurrampen gebeuren omdat dit in aard van de

schepping ligt. Toch worden de meest ellendige gebeurtenissen in onze

wereld veroorzaakt door de handen van mensen. 

Verhoudingsgewijze stierf 90% van de mensen in oorlogen en 10% door

natuurrampen.  Wanneer mensen de liefde tot God en de liefde tot de

naaste vergeten, dan ontstaat er eigenbelang, antisolidariteit, ruzie en

oorlog, en als resultaat van deze liefdeloosheid opent zich een oneindige

zee van ellende voor de mensen. 

"Het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld

op de duisternis dan op het licht."(Joh 3,19) 

Maar ook op dit Kerstfeest komt Christus opnieuw tot ons met Zijn

liefde. Laten we Hem tegemoet gaan met nieuwe voornemens, zodat wij

kunnen antwoorden op Zijn roepstem in de noodlijdenden, zwakken en

kwetsbaren die in ons midden zijn. 

Mogen de komende Kerstdagen een periode van liefde en geluk zijn in

onze gezinnen, temidden van onze vrienden en van iedereen met wie wij

omgaan. Ik besluit jullie allen een Zalig Kerstfeest toe te wensen en een

gezegend Nieuwjaar 2012. 

Met hartelijke groeten,                                          

Jullie Pastoor George Paimpillil
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KERKENLEVEN

Vroeger had je Damslapers, jongelui die de nacht doorbrachten aan de

voet van het nationaal monument op de Dam in Amsterdam. Anno 2011

brengen opnieuw jongeren de nacht door op straat, nu een paar honderd

meter verderop bij het gebouw van de beurs. Ze maken deel uit van de

wereldwijde Occupybeweging. Overal ter wereld protesteren mensen

tegen de almacht van het geld en het gedrag van de geldbaronnen die de

levens van mensen infecteren met de alles kaalvretende bacil van de

hebzucht. Ook hier in Utrecht. Op de Ganzenmarkt heeft onze lokale

Occupybeweging haar tenten opgeslagen. Ik heb grote sympathie voor

hen. Geld is immers wel belangrijk maar komt nooit op de eerste plaats.

Geld is een hulpmiddel, dienstbaar aan de samenleving. En niet

andersom. Daar legt de Occupybeweging de vinger op. Ze vindt een

bondgenoot in de Kerk. Onze traditie klopt graag op gouden kalveren

omdat de ervaring leert dat ze wel blinken van buiten, maar hol zijn van

binnen. De apostel Paulus, tentenmaker van zijn vak, waarschuwt in de

Efezenbrief voor gretigheid op winst. Paulus is dus in dubbel opzicht een

vriend van de demonstranten. Als de Occupybeweging nog een

beschermheilige nodig heeft, en wie heeft dat eigenlijk niet, dan beveel ik

hem aan.

 Lex Janssen  diaken

EVEN VOORSTELLEN....

Mijn naam is pater Elias Leyds, geboren op 13 december 1958 in

Eindhoven. Ik ben door mijn ouders gedoopt in de Hervormde Kerk,

maar het meest gelovige element in mijn familie is de Doopsgezinde

Kerk, waartoe mijn oma van moeders kant behoorde. Ik ben opgegroeid

in Eindhoven, Laren NH en Apeldoorn. Op de middelbare school was ik

een nogal problematische leerling, waarschijnlijk omdat ik me verveelde.

Echter, toen ik na de (gedoubleerde) vierde klas van het gymnasium naar

een internationale school in Wales mocht, veranderde alles. Daar deden

leraren en leerlingen gezamenlijk vele activiteiten buiten de lessen,
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waardoor mijn kijk op het fenomeen leraar geheel veranderde. Bovendien

kwam ik in aanraking met jongeren van vele uiteenlopende culturen.

Uitgedaagd vooral door de

aanbidding van moslims, de

vastberadenheid van communisten en

de hoopvolle levenshouding van

katholieken, begon ik vragen te

stellen over geloof en zingeving. 

Na in 1976 in Delft de studie

mijnbouwkunde te zijn begonnen,

trad ik in 1981 toe tot de RKK.

Ik ben gewoon doorgegaan met mijn

studie, en in 1987 afgestudeerd in de

"Technische Geofysica", oftewel de

opsporing van grondstoffen. Van de acht jaar in Delft had ik er zeven

gestudeerd en één jaar gewerkt voor een studentenvereniging. Na vier

maanden werken bij de Shell besloot ik (inderdaad, een beetje plotseling)

ontslag te nemen en mijn roeping te zoeken. Die vond ik bij de broeders

van Sint Jan in Frankrijk.

Hoewel ik me had voorgenomen, het reizen en het avontuur niet meer

zelf op te zoeken, is mijn leven als broeder niet echt rustig geweest. Ik

woonde 8 jaar in Litouwen in Vilnius, waar ik scholen bezocht, maar

vooral de (enige) gevangenis aalmoezenier was in de enorme Lukishkes

gevangenis.

Vervolgens was ik twee jaar in de Kaukasus. Daar was ik met een

medebroeder pastoor van drie piepkleine parochies van de laatste

katholieken, die nog zijn overgebleven in Kabardino-Balkarië. Dit is één

van de kleine Kaukasische deelstaatjes van de Russische Federatie, en

heeft op zijn grondgebied de hoogste bergen van de Kaukasus (en dus van

Europa). Aan natuurschoon geen gebrek, dus. Er was helaas weinig te

doen voor een priester, maar het was wel een fantastische tijd. 

Het jaar 2008 bracht ik door in Australië, in het gezin van de bevriende

anglicaanse priester David Smith. Deze leidt al meer dan 20 jaar een
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jeugdcentrum in een wijk van Sydney, Dulwich Hill, waar hij jongeren -

onder andere met diverse vechtsporten - motiveert om hun leven richting

te geven.

En sinds begin 2009 woon ik in Utrecht, met zes broeders. Ik hoop

voortaan een bijdrage te leveren aan de catechese in de Sint

Ludgerusparochie van Utrecht.

START VAN DE "SINT LUDGERUSPAROCHIE"

In een volledig gevulde kerk, ja er moesten zelfs zitplaatsen worden

gecreëerd in de hal , werd op 9 oktober de start gevierd van de Sint

Ludgerusparochie.  Het gaf een warm gevoel, zo'n volle kerk. De hele

sfeer die dag was er een van "het is goed zo". 

Na de intredezang "De vreugde voert ons naar dit huis",werden de

aanwezigen welkom geheten door de pastoor George Paimpillil.

Vervolgens ging de vice-voorzitter, Laurens Baas, in op het tot stand

komen van de fusie van de zes parochies tot één parochie.

Waarna  Monseigneur Woorts , als hoofd celebrant  de viering kon

aanvangen. Nadat het koor, bestaande uit vertegenwoordigers van de

koren van de zes geloofsgemeenschappen, het Kyrie en het Gloria  had

gezongen werd symbolisch overgegaan tot het bouwen van een kerk.

Hiervoor was door Kees van der Veeken een prachtig model gemaakt van

een kerk, die in vier delen kon worden opgebouwd. Na een inleidend

woord door pastor Gerrit-Jan Westerveld werd er steeds een deel door

een vertegenwoordiging van  respectievelijk de koorleden, de jongeren,

de ouderen en het bestuur naar voren gebracht, en werd de kerk

opgebouwd. Trouwens, de kerk staat nog steeds als aandenken van deze

dag in de kerk opgesteld. 

In de preek ging monseigneur Woorts in op de samenwerking en wenste

de nieuwe parochie een goede toekomst met zegen van de Allerhoogste.

De viering werd afgesloten met het zingen van het Ludgeruslied, dat door

iedereen uit volle borst werd meegezongen.
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Na de viering was er voor iedereen koffie met iets erbij, waarna men zich

ook tegoed kon doen aan een heerlijk broodje. Tussen twee haakjes, er

waren die ochtend wel 700 broodjes  gesmeerd en belegd.

Om ongeveer twee uur werd er een optreden verzorgd door het inter

parochieel vrouwenkoor dat enige liederen ten gehore bracht. Met een

hartelijk applaus werden de vrouwen  bedankt en kon men, onder het

genot van een drankje en een hapje, kennis nemen van het werkplan van

de pastoraatsgroep en van de nieuwe web-site.

Als parochie Sint  Ludgerus kunnen we terugkijken op een geslaagde

start.

Vanaf deze plaats wil ik eenieder die heeft bijgedragen aan het slagen van

deze dag hartelijk danken voor zijn of haar inzet en spreekt de wens uit

dat we in goede samenwerking verder bouwen aan Gods kerk.

Joop Schwartz

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Zaterdag 8 oktober heeft majoor Corrie

Jongejans een onderscheiding gekregen

wegens haar bijzondere verdiensten. 

Zij werd door burgemeester Wolfsen

benoemd tot Lid in de Orde van Oranje

Nassau. Corrie werkte ruim 40 jaar als

majoor bij het Leger des Heils en werd

in 1990 geestelijk verzorger binnen de

maatschappelijke opvang van het Leger

in Midden-Nederland. Daar richtte zij

zich vooral op dak- en thuislozen en

mensen met psychiatrische problemen. 

Van 1997 tot 2003 was zij betrokken bij

de totstandkoming van sociale pensions in Utrecht, woonvoorzieningen

waar hulpbehoevenden worden opgevangen.  Daarnaast is Corrie

Jongejans al vele jaren actief als lector voor de St. Rafaëlkerk in Utrecht. 

De koninklijke onderscheiding werd haar uitgereikt ter gelegenheid van

haar pensionering. De burgemeester verraste haar in sport- en

ontmoetingscentrum De Dreef in Overvecht.
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ORGELCONCERT 2011

Met het orgelconcert dat organist David Jansen samen met de sopraan

Esther Putter ons presenteerde als afsluiting van het "St. Rafaël -

weekend ", is weer eens aangetoond dat het op ons Loret - orgel en in

onze kerk goed musiceren is.

Beide muzikanten hebben met hun keus van voornamelijk zogenaamde

romantische muziek ons laten delen in hun plezier dat zij beleven met

muziek maken.

Mede door hun mondelinge toelichting vooraf hebben de toehoorders

daarvan dan ook genoten.

Al met al is het een aansporing om het orgel te koesteren en de volgende

keer ook te komen luisteren.

Lambert Herremans

RAFAËLFEEST 23 SEPTEMBER 2011

Traditiegetrouw wordt er ieder jaar rond het jaarfeest van de aartsengel

Rafaël op een vrijdagavond een gezellige bijeenkomst gehouden voor

ieder die zich met de Rafaëlkerk verbonden voelt.

Dus ook nu in 2011.

Om onze dank over het afgelopen jaar te uiten was er om 19.00 uur een

eucharistieviering die door veel mensen werd bezocht.

Daarna de koffie: Wat heeft iedereen zijn best gedaan om zoveel mooie

en verschillende baksels te maken. Ieder jaar worden de verwachtingen

overtroffen.

Een tweede stukje koek of taart zat er  dan ook voor velen in.

Na een welkomst woord door onze locatievoorzitter Joop Schwartz was

er een drankje. Advocaat met slagroom en niet te vergeten de bowl waren

erg in trek.
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Al snel werd er zachtjes meegezongen met de muziek van Dennis (onze

vaste muziekman).

De verkoop van de loten voor de Paaskaars heeft 203.75 euro

opgebracht. De winnaar was niet aanwezig maar op zondag 25 september

kon zij de kaars mee naar huis nemen.

Maar bij deze avonden hoort ook het moment dat er mensen gelauwerd

worden.:

- De vrijwilliger van het jaar: onze stille tuinman, Wil Vincentie. Voor

hem was er een  bos bloemen en natuurlijk de felbegeerde oorkonde.

- De vrijwilligers die een punt wilden zetten achter hun vrijwilligers

carrière: het echtpaar An en Loek Pastoor. Vele tientallen jaren wasten

en poetsten zij voor de H.Geest- en daarna Rafaëlgemeenschap. Een

oprecht dank-je-wel van de voorzitter en de aanwezigen gevolgd door

bloemen en een cadeau.

- Een cadeau was er ook voor Paul Oorthuijzen die het voormalige

bestuur verliet en waarvan binnen het bestuur al afscheid was genomen.

Voor Gemma, zijn vrouw, was er een bos bloemen. Tevens werd Paul

nog eens extra bedankt voor zijn inzet om ieder jaar weer een uitstekend

buffet voor zoveel mensen neer te zetten. 

Inmiddels waren er meer leden van het koor Happy Together binnen

gekomen. Zij brachten enkele liederen waarvan we allen stil werden en

dat wil wat zeggen.

Veel mensen uit onze gemeenschap genoten door in groepjes te praten,

door een dansje te maken of om alleen maar naar mensen te kijken.

In de keuken was volgens velen een ander feestje aan de gang maar dan

moest je toch wel onder de 25 zijn en drankjes voor de overigen willen

inschenken.

Wat was het daar gezellig. Ik had graag zelf aangesloten. 

Vrienden van de keuken: dank je wel voor jullie inzet en gezelligheid.

Jullie zijn altijd welkom.

Een bedankje is ook achteraf op zijn plaats voor de opruimers en

schoonmakers van de zaterdag. Dank je wel!

Ton Herremans
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THEMAVERSIERINGEN

Mensen die in de Sint Rafaëlkerk komen zullen

hebben bemerkt dat sinds half november een banier

de achterwand van de kerk versiert. Bij het schrijven

van dit artikel was dat nog een groene, maar deze zal

gedurende de Advent vervangen worden door een

paarse met daarop een lichtende ster als voorbode van

het kerstkind. (zie foto)

Wij willen met deze wandversiering de kerkgangers

meer betrekken bij de 'kerkelijke' tijd van het jaar,

maar ook zorgen dat onze kerk een 'warmere'

aanblik geeft. Zoals u doet in uw eigen huis om een

goede sfeer te verkrijgen.

Per slot vertoeft u in de kerk in 'het huis van God'.

Gedurende het kerkelijke jaar worden verschillende

liturgische kleuren gebruikt. De kleuren die wij

gebruiken zijn:

Paars: Tijdens de veertig dagen voor Pasen en in de Advent voor

Kerstmis. Symbool van boete en soberheid.

Wit: Met Pasen en Kerstmis. In de kersttijd (25 december tot en

met het feest van het Doopsel van de Heer (de zondag na 6

januari). En gedurende de gehele paastijd. Symbool voor

zuiverheid

Groen: Tijd door het jaar, alle zondagen buiten de Kerst- en Paastijd,

Advent en Veertigdagentijd. Symbool voor verwachting

Rood:  Pinksteren. Symbool voor de Heilige Geest 

Ook voor andere periodes in het kerkelijke jaar, denk aan Vasten, Paas-

en Pinkstertijd, willen wij bij die periode behorende banieren

aanschaffen.

Als u dat wilt steunen kunt u een financiële bijdrage verlenen door een

storting op gironummer 12 45 302, of een envelop doen in de bus achter

in de hal. Altijd met vermelding "Banieren". 

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we een mooie kerk houden.
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VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

za 26 nov 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Eppink

zo 27 nov 11.00 uur Eucharistieviering- 1ste Advent

Pastor Eppink

za 3 dec 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 4 dec 11.00 uur Eucharistieviering- 2de Advent

Pastoor G. Paimpillil

za 10 dec 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 11 dec 11.00 uur Eucharistieviering- 3de Advent

Pastoor G. Paimpillil

za 17 dec 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 18 dec 11.00 uur Eucharistieviering- 4de Advent       

Pastor Loozekoot

di 20 dec 19.00 uur Boeteviering
Pastoor G. Paimpillil

za 24 dec 22.00 uur Kerstnachtmis
Pastoor G. Paimpillil

zo 25 dec 11.00 uur 1ste Kerstdag - Eucharistieviering
Pater Johan

ma 26 nov 11.00 uur 2de Kerstdag - Eucharistieviering
Pastoor G. Paimpillil

za 31 dec 19.00 uur Geen viering

zo 1 jan 11.00 uur Nieuwjaarsdag - Eucharistieviering ***
Pastoor G. Paimpillil
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za 7 jan 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 8 jan 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

za 14 jan 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor H. Eppink

zo 15 jan 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor H. Eppink

za 21 jan 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Adri Verweij

zo 22 jan 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor Adri Verweij

za 28 jan 19.00 uur n.t.b.

zo 29 jan 11.00 uur Woord- en Communieviering

pastor G.J. Westerveld

Poolse Eucharistievieringen
Iedere zondagmorgen, aanvang   12.30 uur

Polska Msza SW Niedziela   12.30   Ks. T. Kozienski

Vieringen door de week
Door de week zijn er twee vieringen, op dinsdagavond om 19.00 uur en

op donderdagmorgen om 9.00 uur. 

Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een

ouderenviering, aanvang 10.00 uur.  Na afloop daarvan is er koffie of

thee. Deze periode dus 16 december en 20 januari.

*** 

Na de viering op zondag 1 januari, Nieuwjaarsdag, is er gelegenheid

elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Om dit een feestelijk uiterlijk te

geven is er uiteraard koffie of thee, maar zijn er ook oliebollen. En na

afloop een lekker glaasje.
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Parochie wel en Wee 

Overleden:

8 oktober 2011 Maria van Veenendaal-Rietveld
zij woonde Turandotdreef 7
en werd 85 jaar

10 oktober 2011 Martien Aben
hij woonde Faraodreef 8
en werd 88 jaar

16 oktober 2011 Kees de Kruijf
hij woonde Perudreef 62
en werd 85 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen

veel genade en sterkte.

Pastor George Paimpillil en 
het Bestuur van de St. Rafaël

geloofsgemeenschap 
wensen alle lezeressen en lezers een

Zalig Kerstmis en een
gezond en gelukkig 2012

Zij bedanken allen die zich dit jaar hebben ingezet 
voor de parochie.
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VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

Vieringen in Johannescentrum

20 nov "Verhaal halen "         Werkgroep Vieringen
27 nov Oec. Dienst van Schrift en Tafel Ds. Harry Zeldenrust

 4  dec Oec. Woorddienst Ds. Harry Zeldenrust

 6  dec W&C viering (10.00 uur) Pastor Peter van Kessel

11 dec Eucharistie-viering Pastor H. Schumacher

18 dec "Verhaal halen " Werkgroep Vieringen 

24 dec Kerstnacht-Schrift en Tafel (22.00) Ds. Harry Zeldenrust

25 dec Kerstmorgen (Schrift en Tafel) Ds. Harry Zeldenrust

31 dec Avondgebed  dankbaarheid (19.30) Mw.Annette Dubois

 1 jan Oec.Woorddienst Ds. Cees van Steenis

 3 jan W&C viering (10.00) M.v.d.Hulst-Caspers

 8 jan Oec.viering van Schrift en tafel Ds. Harry Zeldenrust

15 jan "Verhaal halen " Werkgroep Vieringen

22 jan Oec. Woorddienst Ds. Harry Zeldenrust

De vieringen beginnen om 10.30 uur, tenzij anders aangegeven.

Adreswijziging : Per 1 december 2011 verhuist Pastor Theo de Groot

naar het verzorgingstehuis van de Fraters van Utrecht in De Bilt. Zijn

adres aan de Taagdreef vervalt .  Het nieuwe adres is:

Pastor Theo de Groot 

Fratershuis "St. Jozef "

Schorteldoeksesteeg 1

3732  HS  De Bilt

Vieringen in Rosendael

20 nov Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
27 nov    Woord- en Communieviering o.l.v. vrijwilligers

 4 dec Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga

11 dec Eucharistieviering Pastor Th. Moorman

18 dec Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
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24 dec Kerstnacht 19.00 uur Kerstnachtviering Pastores      

Moorman, Oldenziel en Hettinga,   

m.m.v. koor Paulusparochie

25 dec Viering op Kerstmorgen Pastor Jos Hettinga

 1 jan Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en

beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.

Vieringen in Tamarinde

20 nov ds.Jurjens
27 nov 1ste advent mw.Prins

  4 dec 2de advent Pastor Peereboom

11 dec 3de  advent mw Dubois

18 dec 4de  advent mw.Prins

15 dec KERSTzang
25 dec Kerstviering mw Dubois
1 jan da.Meynen
  8 jan mw.Prins
15 jan mw.Prins
22 jan mw Dubois
29 jan ds.Jurjens

De vieringen beginnen om half elf in zaal Vredenburg. Vrijwilligers zijn

beschikbaar om mensen die de viering willen bezoeken op te halen. 
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LOURDES BEDEVAART

Onze parochie wil volgend jaar mee met de

bisdombedevaart naar Lourdes, gehouden

van 28 april - 5 mei 2012. Deze bedevaart

van het Aartsbisdom Utrecht is een vervolg

op de succesvolle reis uit 2009, toen ruim

1.000 deelnemers uit het aartsbisdom met

aartsbisschop Eijk op bedevaart gingen.

Lourdes is voor allen - jong en oud, ziek en

gezond - een unieke plaats om troost, kracht

en inspiratie op te doen. 

Mgr. Eijk nodigt met name ook jonge

mensen uit om mee te reizen: "Ik koester warme herinneringen aan onze

bisdombedevaart van 2009 en nodig iedereen uit ons bisdom dan ook uit

om mee te gaan. Want samen naar Lourdes reizen is een ervaring van

blijvende betekenis."

Vicaris Cornelissen van Deventer is hoofdaalmoezenier van de

bisdombedevaart in 2012. "Een bedevaart is een uitstekende kans om

elkaar beter te leren kennen," zo benadrukt hij." Door met elkaar op pad

te gaan, ontstaan dwarsverbanden tussen mensen en kerklocaties binnen

één grote nieuwe parochie. Maar ook de band tussen de parochies en het

bisdom wordt versterkt, zo hebben we in 2009 gemerkt."

Daarom willen we ons aansluiten bij de bisdombedevaart. 

Als parochianen reizen we zoveel mogelijk gezamenlijk naar Lourdes,

waar we deelnemen aan het bisdomprogramma. Maar er zal tevens

gelegenheid zijn om als parochie bijeen te komen en voor de jongeren

zijn zulke momenten ook voorzien. Het is de bedoeling dat jongeren die

meegaan waar mogelijk hun mindervalide medepelgrims helpen. Mede

daardoor kunnen jongeren tegen een zeer scherpe prijs mee! 

Niet voor niets is het op steeds meer scholen mogelijk om een bedevaart

als maatschappelijke stage in te vullen.
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De laatste jaren staat in Lourdes steeds een ander thema centraal. 

In 2010 was dat 'Met Bernadette het kruisteken maken', dit jaar (2011)

was dat 'Met Bernadette het Onze Vader bidden'. Het thema in 2012 is

'Met Bernadette het Weesgegroet bidden'. 

De catechese tijdens de bisdombedevaart zal deels in het teken van dit

onderwerp staan.

In 1858 verscheen Maria in de Grot te Lourdes 18 keer aan het meisje

Bernadette Soubirous, aanvankelijk tot ongeloof van een groot deel van

haar omgeving. Bij de negende verschijning gaf de Moeder Gods aan

Bernadette de opdracht bij de grot te graven naar water. Na diverse

pogingen ontdekte ze een modderpoel, waar vervolgens helder water uit

begon te stromen. In 1864 werd een standbeeld van Onze Lieve Vrouw

van Lourdes geplaatst op de plek waar Bernadette de hemelse gestalte

zag. Bernadette Soubirous trad in 1866 in het klooster in van de 

Soeurs de la Charité van Saint-Gildars te Nevers. Ze stierf op 16 april

1879, amper 35 jaar oud. 

Haar lichaam ligt opgebaard in het klooster in Nevers.

Meer informatie is te vinden op de website van het Aartsbisdom en bij

Mop van de Wal (06 203 80790)  en Ria Kennedy (06 425 75998)

In het komende jaar zullen we u ook op de hoogte houden, maar als u

interesse heeft om mee te gaan moet u niet te lang wachten.

 

EINDEJAAR EN MINIMARKT

Zaterdag 31 december, onze

minimarkt.

En natuurlijk ook met de verkoop van

onze overheerlijke oliebollen.

In de achterliggende tijd zijn er al een

aantal mensen geweest die leuke dingen

hebben gebracht voor die ochtend.
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Daarvoor hartelijk dank. En, zolang het nog geen 30 december is kunt u

nog steeds aardige en te verkopen spullen afgeven bij de kerk of

secretariaat. Dus kijk nog eens rond in uw woning! 

En zoals al vermeld: de opbrengst van dit jaar gaan we besteden aan

nieuwe, mooie, grote planten in de kerk. Zie in dit verband ook het

artikel over Themavieringen eerder in dit blad.

In de weekenden voorafgaand aan de betreffende zaterdag zult u, ook als

gewoonlijk, formulieren om oliebollen te bestellen vinden achter in de hal

van de kerk.

We zien u graag komen op 31 december, vanaf 10.30 uur

In de komende weken besteden

wij naast het voedselbank project

ook weer aandacht aan ons eigen

project, de Sint Thomas Stichting. Thema's als duurzaamheid en goed

rentmeesterschap zijn belangrijk en actueel. Omdat de productie van

katoen zeer belastend is voor het milieu vormt pure jute een goed

alternatief. Het groeit in natte gebieden, zoals in Bangladesh. De juteplant

groeit snel en de wortels laten veel voedingsstoffen achter in de bodem.

Met als gevolg betere oogsten.

Jute is een goede vervanger van bijvoorbeeld plastic tassen.

Ook Sinterklaas gaat voor groen en duurzaam en kiest voor, geheel

volgens fairtrade principes geproduceerd, biologische jute.

In december, de feestmaand bij uitstek om cadeaus te schenken, kunt u

voor een eerlijke prijs vrienden en familie verrassen met een mooie pure

jute tas. De opbrengsten van de verkoop komen ten bate van kleinschalige

ontwikkelingsprojecten.

Wordt vervolgd.

Diaconie
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ADVENTSPROJECT VOEDSELBANK UTRECHT

....meer dan hulp....

Kerst is een tijd van hoop en bezinning en van

samen zijn. In dat samen zijn speelt lekker

eten een grote rol, maar dit is niet voor

iedereen vanzelfsprekend. 

Zelfs in ons Utrecht zijn er mensen die niet

genoeg geld hebben om hun gezin te voorzien

van voldoende (gezonde) voeding. 

Deze mensen kunnen zich in Nederland

aanmelden bij de Voedselbank. 

De Voedselbanken gaan verspilling van

voedsel tegen door dit bij bedrijven in te

zamelen en gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de

armoedegrens leven.

In Nederland leeft bijna een miljoen mensen in armoede. Om precies te

zijn 971.000 personen in 453.000 huishoudens. En er is sprake van een

sterke toename!

Dat geldt zeker voor specifieke groepen als kinderen, zelfstandigen en

AOW'ers. Twaalf procent van alle zelfstandigen leeft in armoede en

108.000 minderjarige kinderen krijgen minder dan één warme maaltijd

per twee dagen. Ongeveer 60.000 personen die in armoede leven eten

deels van een voedselpakket dat door een van de 120 voedselbanken in

Nederland wordt uitgereikt.

Om de mensen volledig te helpen wordt er niet alleen voedsel verstrekt,

maar er wordt ook naar de financiële situatie gekeken.

Armoede maakt eenzaam wordt wel eens gezegd. Voor sommige mensen

is het bezoek aan de voedselbank het enige uitje van de week. 

Deze mensen moeten uit hun sociale isolement gehaald worden.

Hopelijk is voor velen deelname aan de voedselbank maar tijdelijk!

De voedselbank werkt uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.
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Wat gaan wij in de Rafaël doen voor de Voedselbanken?
S Extra collectes houden vanaf 26 november tot 18 december en

giften inzamelen in de melkbus achter in de kerk.

S Producten meenemen naar de kerk waar ze worden verzameld, het

gaat echter uitsluitend om producten die de voedselbank goed kan

gebruiken.

Onderstaande producten wil de voedselbank graag ontvangen:

C groente in pot of blik

C rijst, pasta of pureepoeder

C saus voor pasta of rijst

C houdbare vleesproducten in blik

C houdbare visproducten in blik

C houdbare melk en melkproducten

C koffie en thee

C houdbaar broodbeleg bv. jam, chocopasta, 

hagelslag, pindakaas, crackers, ontbijtkoek

C pannenkoekmeel

C noten, chips

C limonadesiroop

C schoonmaakartikelen (wasmiddel, afwasmiddel ), tandpasta

C GEE N vleeswaren, worsten of ander bederfelijk voedsel. 

C LET OP de vervaldatum! Hoe verder weg hoe beter!

Verwenpakketten
Met een verwenpakket maken wij de deelnemers van de voedselbank

extra blij. Wat zit er bijvoorbeeld in een verwenpakket?

C douchecel 

C drogisterijartikelen 

C speelgoed 

C geurtje

C fijne luxe producten

Het is waardevol in die donkere dagen voor Kerstmis extra aandacht te

geven aan medemensen die het minder gemakkelijk hebben en zo concreet

onze solidariteit met hen vorm te geven. Diaconie
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VOOR DE KINDEREN

Waarom wordt er gezegd dat het brood tijdens de mis 
het lichaam van Christus is ?

Als christenen tijdens de mis hun handen open houden om de communie

te ontvangen, zegt de priester terwijl hij het brood laat zien: 'dit is het

lichaam van Christus'. En zij antwoorden:'Amen', dat wil zeggen: het is

waar, we weten het zeker.

Alles is begonnen op de avond voor de dood van Jezus, op de avond van

witte donderdag.

Jezus had zijn vrienden bij elkaar gehaald voor de maaltijd van het Joodse

paasfeest. En Hij sprak, zoals het hoorde, mooie gebeden en droeg de

maaltijd aan God op.

En dan, terwijl Jezus een stuk brood in zijn handen neemt, alsof het zijn

eigen leven is, breekt Hij het in stukken en geeft het aan zijn leerlingen

met de woorden:' Neem en eet, Ik ben het, dit is mijn lichaam'. Hij doet

hetzelfde met de beker wijn, aan het einde van de maaltijd:' Neem en

drink hiervan jullie allen, dit is mijn bloed, mijn leven.

Pas veel later, nadat Jezus verrezen was uit de dood, begrepen de

leerlingen wat Hij die avond heeft willen zeggen. Jezus heeft zijn leven

niet voor zichzelf gehouden. Het was altijd al gegeven, volledig

opgedragen aan God en aan andere mensen. En zelfs de volgende dag,

Goede Vrijdag, als iedereen denkt dat Hij geen kant meer op kan, is het

nog steeds Jezus zelf die ervoor kiest om zich te geven.

Aan het einde van de maaltijd had Jezus nog gezegd:'Doe dit om mij te

gedenken'. En sindsdien vieren christenen steeds weer deze maaltijd met

die woorden van het laatste avondmaal van Jezus. Dat is de 'eucharistie'

of de mis. Zij beseffen dus dat het brood dat de priester in zijn handen

houdt, het lichaam van Jezus Christus is en dat de beker, zijn bloed, zijn

leven is.

Aan ons gegeven, om zo een te worden met het leven van God.

bron : Maar wie is God

Marianne en Peter



FOTOGRAFIEËN

In sommige instellingen, ook kerken, kun je een portrettengalerij vinden.

Al heel lang loop ik rond met de gedachte dat wij dat ook zouden moeten

hebben. En wel met de portretten van onze pastoors, kapelaans en

pastoraal werkers. En met !onze! wordt dan bedoeld die van zowel

Emmaus, H. Geest als Blijde Boodschap.

Tegenwoordig maken zeer veel mensen foto!s (digitaal) en zou dat geen

of een minder groot probleem zijn. Maar nu praten we over vroeger en in

de archieven vind ik vrijwel alleen kleine gezichten en vaak van de

zijkant.

Daarom de volgende oproep:

Wilt u uw best doen om in uw fotoboeken, fotocollecties, albums en waar

ook te zoeken of u daar een of meer bruikbare foto!s heeft waarop

duidelijk het gezicht, en face, te zien is van de mensen die ik bedoel?

U kunt uw foto(s) opsturen naar 

Sint Rafaelkerk

t.a.v. Fotogalerij

Lichtenberchdreef 4

3562 RD     Utrecht

of in een envelop afgeven aan een van de aanwezige vrijwilligers na een

viering. In beide gevallen duidelijk uw naam en adres vermelden, want

uiteraard krijgt u uw foto(s) onbeschadigd terug.

Bij voorbaat mijn hartelijke dank.

Kees van der Veeken

KOSTER WORDEN?

Dat kan. Wij zoeken nog een of meer mensen die ons willen helpen als

koster. Voor zaterdagavond en/of zondagmorgen, maar heel bijzonder

voor het begeleiden en voorbereiden van uitvaartdiensten. Dat zijn er een

paar per jaar. 

Als u er iets voor voelt, neem contact op met Gerard den Hartogh of met

het secretariaat.

 Wat u maar

kwijt wil

BUS
Suggesties

Wensen

Verhuisberichten

Kopij voor Kerkblad

Vragen

Naam:......................................................................
 

Adres:......................................................................
 

Postcode/Plaats:..........................................................

Ik wil graag (*)
 

‘ Ingeschreven worden

‘ Uitgeschreven worden 

‘ Contactblad ontvangen

‘ Geen contactblad meer ontvangen

Als u wilt worden ingeschreven in de administratie zenden wij u

een inschrijfformulier, voor u en mogelijke gezinsleden, waarin

wij u vragen naar geboortedatum, naam en geslacht.

(*) aankruisen wat gewenst

Misintenties kunt u opgeven door naam en/of

intentie met datum  van de viering te

deponeren in de bus rechts in de hal, of op te

geven bij het secretariaat. Gaarne minimaal

één week voor de betreffende viering.  Een

bijdrage kan in de envelop worden bijgesloten

of worden gestort op giro nr. 1245302  t.n.v.

St. Rafaël, met vermelding "misintentie".

Als u dit blad niet krijgt, maar u wilt het wel

ontvangen, of wel krijgt, maar er geen prijs op stelt, of u wilt in- of

uitgeschreven worden, vul dan onderstaande coupon in en stopt deze in

de brievenbus van de pastorie, Lichtenberchdreef 4.  U kunt ook het

secretariaat bellen.


