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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. Rafaëlkerk Utrecht

secretariaat@sint-rafael.nl

REDACTIE WEBSITE

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

redactie@sint-rafael.nl
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REDACTIONEEL

Niet schrikken vanwege de dikte van deze editie van ons contactblad.

Omdat het tegelijkertijd wordt uitgegeven met het tweede Ludgerus

Magazin (LM), is besloten deze uitgave minimaal te maken. 

Een bijdrage van de pastoor vindt u in het Magazin, met tal van andere

wetenswaardigheden.

Een overzicht van de vieringen in de Goede Week vindt u ook in het

Magazin.

Denkt u nog wel aan zondag 22 april? Want dan gaan diverse kinderen

hun Eerste Communie doen in onze kerk. Een heel mooie dag voor hen,

maar ook wij kunnen daar ons steentje aan bijdragen door er te zijn.

KERKENLEVEN

De laatste tijd moet ik vaak denken aan de jaren zeventig. Jaren waarin ik

puberde. Woelige jaren zowel in mijzelf als in de Nederlandse

maatschappij. Tijd vooral ook van ekspirimenteren, tot in de spelling aan

toe. De kerk kreeg er ook de nodige klappen van mee:

liturgievernieuwing spoelde door de Lage Landen cumulerend in de

beatmis. De moderne smaak kreeg voorrang op het feit dat de liturgie ons

gegeven is. Ik vond de vernieuwingen prachtig, al spraken sommigen van

liturgievernieling. Hier en daar resteren tot op vandaag nog wat

overblijfselen van die tijd: het dopen van de communie in de kelk (de

zgn. dipmis), de lezingen vanaf een los blaadje in plaats vanuit het

officiële lezingenboek, een geloofsbelijdenis van twee dagen oud in plaats

van zestien eeuwen. Dat het over de rand van de kerkelijke regels was,

wist iedereen. En dat de bisschop dat niet over zijn kardinale kant laat

gaan, weet -buiten de pastoraal werker van Maarssenbroek- inmiddels

ook iedereen.  De jaren zeventig, jaren waarin alles 'best wel prima was',

zijn voorbij. De bisschop heeft zijn punt gemaakt. De kerk is

uitgepuberd, net zoals ik.

Lex Janssen  diaken
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SAM****S KLEDINGACTIE VOOR MENSEN IN NOOD

Sam*s Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee een van

de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland.

Op zaterdag 21 april vindt in Utrecht Sam*s kledinginzamelingsactie voor

Mensen in Nood plaats. U kunt dan uw goed, nog draagbare kleding,

schoeisel en huishoudtextiel in GESLOTEN plastic zakken afgeven van

10 uur tot 12 uur  bij de Sint Rafaëlkerk Lichtenberchdreef 4.

De opbrengst van de ingezamelde kleding gaat naar de noodhulp -,

wederopbouw - en preventie projecten van Cordaid Mensen in Nood.

Al een aantal jaren steunt Sam*s het Droogte Cyclus Project in Kenia. In

dit project wordt de lokale bevolking geleerd om zich te wapenen tegen

de droogte. Als gevolg van de klimaatverandering komen erge droogte

periodes steeds vaker voor en ernstige hongersnood.

Het slagen van de kledinginzamelingsactie is mede afhankelijk van uw

inzet, zoveel mogelijk kleding te leveren.

Samen goed voor elkaar, wij rekenen op uw hulp.

Diaconie

VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

Sinds het begin van het jaar 2012 is de St. Rafaëlkerk het Eucharistisch

Centrum van de Ludgerusparochie. Daarom zijn er ieder weekend

eucharistievieringen en wel zaterdagavond om 19.00 uur en op

zondagmorgen om 11.00 uur. Na afloop van deze laatste viering bent u

van harte uitgenodigd voor een kopje koffie of thee in de

ontmoetingsruimte. Doen, het is erg gezellig.

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

op donderdagmorgen om 9.00 uur. Dit kunnen zowel eucharistievieringen

als Woord- en Communievieringen zijn. Ook na de donderdagviering is

er een kopje koffie of thee.
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Dan is er iedere derde vrijdag van de maand in de Rafaëlkerk een

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

of thee. Deze periode 20 april en 18 mei.

Poolse Eucharistievieringen
Iedere zondagmorgen, aanvang   12.30 uur

Polska Msza SW Niedziela   12.30   Ks. T. Kozienski

VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

Vieringen in Johannescentrum
Iedere zondag een viering welke begint om 10.30 uur, tenzij anders

aangegeven.

Vieringen in Rosendael
De vieringen zijn iedere zondagmorgen en beginnen om 10.45 uur in de

Rode Zaal. (tenzij anders aangegeven)

Vieringen in Tamarinde
De vieringen zijn, met uitzondering van de eerste zondag van de maand,

iedere zondagmorgen en beginnen om half elf in zaal Vredenburg. 

 

De Amnesty collecte.

In de week van 12 t/m 18 februari 2012

waren de collectanten van Amnesty weer op pad in Nederland, maar ook

in Overvecht.

Dat u aan deze mensen een bijdrage heeft gegeven, is aan de opbrengst

van i 2035,-- te merken. Alle gevers namens Amnesty hartelijk dank.

 

Uit het blad Amnesty in Actie van maart 2012 wordt in de maanden

maart en april uw aandacht gevraagd voor 

-4-

Muziek met een boodschap.

Trots presenteert Amnesty Chimes of Freedom: The songs of Bob Dylan.

Met deze cd wil Amnesty de strijd tegen censuur en aanvallen op de

vrijheid van meningsuiting - van kunstenaars, schrijvers, muzikanten,

politieke activisten of bloggers - steunen.

Begin jaren 1960 begon de Britse advocaat Peter Beneson een campagne

die uitgroeide tot Amnesty International. In dezelfde tijd begon Bob

Dylan zijn professionele carrière als gitarist in een koffiehuis in New

York. Hoewel deze gebeurtenissen los van elkaar staan, hebben Dylans

artistieke en Amnesty`s politieke werkzaamheden zich gebaseerd op een

gemeenschappelijke bewustwording dat de wereld kan veranderen. Al een

halve eeuw oefent Amnesty druk uit om de mensenrechten over de gehele

wereld te waarborgen. Chimes of Freedom is met 73 nummers door 80

artiesten een rijk cd-setje. U kunt deze set voor i 29,95 bestellen via de

webshop van Amnesty.

 

Uit de Amnesty agenda van dit jaar lees ik een prachtige uitspraak van

Lenin: Een vluchteling is iemand die stemt met zijn voeten.

 

Hartelijke groeten, Wim van Gessel, telefoon 2621510

De Veertigdagentijd is nog niet voorbij. Er is dus nog alle gelegenheid tot

het meedoen daaraan. Ter herinnering: Het centrale campagneproject van

dit jaar ligt in Ethiopië. Hier zet de congregatie Daughters of Charity

(dochters van barmhartigheid) zich in voor de sloppenwijkbewoners van

Addis Abeba, de hoofdstad van Ethiopië.

Diaconie



VOOR DE KINDEREN

Jezus is toch levend, waarom kan ik Hem dan niet zien ?
Ik heet Maria van Magdala. Ik ben één van de vrienden van Jezus. Ik heb

zijn lege graftombe ontdekt op de derde dag na zijn dood. Wat een schrik

was dat. Ik dacht dat zijn lichaam was gestolen. Halsoverkop ben ik naar

de andere gerend om het nieuws te vertellen.

Later is er iets geweldigs gebeurd: ik heb Hem gezien. Ja, Hij was het

echt Jezus, mijn Heer, lévend. Het kan me niet schelen dat sommige mij

voor gek verklaren. En nu ik Hem heb gezien, weet ik dat Hij er is en

Hij er altijd zal zijn. Jezus is aan de klauwen van de dood ontsnapt, zoals

Hij ons had gezegd.

Ik ben Agnes. Ik leef in de 21e eeuw. Ook ik ben een leerling van Jezus.

Dat ik een christen ben, is mede te danken aan jou, Maria van Magdala,

omdat ik jouw getuigenis geloof. Ik heb Jezus nooit gezien, maar ik

geloof dat Hij leeft. Ik denk dat God hem een andere vorm van leven

heeft gegeven, een leven dat niet begrensd wordt door ruimte of tijd. Het

is onmogelijk je dat voor te stellen en ik twijfel er ook wel eens aan.

Maar er zijn andere momenten waarop ik zeker weet dat het waar is, dat

Jezus aanwezig is in mijn bestaan, net als bij jou, Maria Magdala !

Marianne en Peter

EERSTE H. COMMUNIE

Voor de kinderen van de Jacobuskerk, de

Josephkerk, de kerk van  Nicolaas-Monica

en de Rafaëlkerk vindt de Eerste H.

Communie viering plaats op zondag 22

april om 11 uur in de Rafaëlkerk.

 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.


