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VAN ONZE PASTOOR

Vrede in de wereld en onszelf.

Als iemand vraagt: wat is het meeste gebruikte woord in deze dagen? 

Dan is het antwoord klaar als het daglicht: "VREDE". Iedereen zoekt en

praat over vrede in de wereld. Een Indiase schrijver zei: "Om deze

wereld te verbeteren, zal ik een kleine mantra in jullie oor vertellen, zelf

beter worden. 

Maar dat gebeurt  niet in onze tijd. Velen denken alleen maar aan hun

eigen voordeel en maar weinigen denken aan anderen, en dat is de

oorzaak van veel onvrede tussen de mensen. Alles is klein begonnen

tussen de verschillende landen en nu promoten enkele terrorisme om het

voordeel aan hun kant te krijgen. Maar we zien dat dit uiteindelijk

niemand kan helpen. Kwaad kan alleen maar kwaad voortbrengen. En

meer kwaad brengt nog meer kwaad voort. Dat gebeurde overal. 

In deze bijzonder onzekere periode is de boodschap van Jezus nog

relevanter geworden. Wij kunnen vrede scheppen in deze wereld met Zijn

boodschap van liefde, geloof en hoop. Als je in God gelooft dan is het

onmogelijk om andere naties te vernietigen, waar mensen leven die ook

kinderen van God zijn. Als gelovigen moeten we de mensen zijn die hoop

scheppen in deze wereld. En de liefde moet alle kwaad en verdeeldheid

overwinnen. Wie die  gewonde christen, moslim of Hindoe ook moge

zijn, uiteindelijk is hij of zij een mens. Wij moeten in onze tijd proberen

om die mensheid te ontdekken en te respecteren, zodat wat hij of zij

gelooft niet uit moet gaan boven ons mens-zijn, omdat wij  allemaal

kinderen van de ene God zijn. Gandhi geloofde dat slechts drie dingen de

wereld kunnen veranderen:  Ahimsa (in het Sanskriet betekent dit: niet

doden), liefde en barmhartigheid. Hij vond dat alle mensen hetzelfde zijn,

hij respecteerde de waarden van elke religie en hij probeerde eenheid

onder de mensen te brengen. 

De Nederlandse bisschoppen hebben gezegd "In Christus zijn wij allen

geroepen tot vreedzaam samenleven en respectvolle omgang met mensen

van andere culturen en godsdiensten. Bekendheid van elkaar kan

wederzijds vertrouwen kweken en onderling begrip. Vredesbijeenkomsten

en gemeenschappelijke gesprekskringen met andersgelovigen kunnen een
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waardevolle bijdrage hiertoe vormen. "...Laten wij als katholieke

christengelovigen bidden 'dat de God van Jezus Christus alle mensen zal

bijstaan niet toe te geven aan de verleidingen van haat en geweld, maar

om zich toe te wijden aan gerechtigheid en vrede'". En laten wij

beginnen deze gerechtigheid en vrede bij onszelf in praktijk te brengen. 

Moge de Almachtige God ons daarvoor zegenen. 

Ik besluit met de woorden van H. Francisus van Asissi: "Heer maak mij

een instrument van vrede in deze wereld". 

Met hartelijke groeten,                                          

Jullie Pastoor George Paimpillil

KERKENLEVEN

Ze gaat verhuizen, de mevrouw bij mij in de wijk. Van een eengezinshuis

naar een aanleunappartement. Vijftig jaar heeft ze in haar huis gewoond,

en ze zegt dat ze nooit zo goed dingen weg kon doen. Het huis heeft een

ruime kelder. En in die kelder staat van alles dat niet meer dagelijks

gebruikt werd, maar waar toch geen afstand van is gedaan. De kelder is

vol, maar moet leeg. Over een paar weken organiseert de wijkkerk een

snuffelmarkt met tweedehandsspulletjes, curiosa en boeken. Daarom heeft

de mevrouw opgebeld en daarom kom ik een stukje kelder leegruimen.

Vijftig jaar wonen, elk object heeft geschiedenis, aan alles zit een

herinnering. Het kost mevrouw moeite om het huis te verlaten, de spullen

weg te doen. Maar als het moet, dan maar voor de snuffelmarkt van de

kerk, waarvan de opbrengst naar een scholenproject in Ethiopië gaat. Zo

verbindt een persoonlijk leven vol lief en leed zich met het perspectief op

een toekomst voor een nieuwe generatie. De schakel tussen die twee is de

snuffelmarkt waarmee de Kerk het visioen levend houdt van een wereld

waarin mensen omzien naar elkaar, naar oud en jong, naar individu en

collectief, naar dichtbij en veraf.

 Lex Janssen  diaken
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START VAN DE "SINT LUDGERUSPAROCHIE"

Per 1 januari 2011 zijn de parochies van H. Antonius, H. Dominicus, H.

Jacobus, St. Joseph, H. Nicolaas/H. Monica, en St. Rafaël per decreet

van de aartsbisschop, Monseigneur W. Eijk, gefuseerd tot de nieuwe Sint

Ludgerusparochie. 

Op 9 oktober 2011 zullen de parochianen van deze nieuwe parochie dit

vieren in een plechtige

eucharistieviering, gecelebreerd door

de hulpbisschop, monseigneur H.

Woorts, in de Sint Rafaëlkerk.

De viering wordt opgeluisterd door

een koor bestaande uit

vertegenwoordigers van de zes

betrokken parochies. Op die dag

zullen in de andere vijf kerken geen

vieringen plaatsvinden. 

Na afloop van de viering is er een

gezellig samenzijn waarbij ook de

inwendige mens niet zal worden

vergeten. Met koffie of thee, gebak,

en later een eenvoudige lunch. Na de

lunch is er een optreden van een koor

en zult u kennis kunnen nemen van de

nieuwe Ludgerus Website en zoveel als mogelijk worden geïnformeerd

over de activiteiten in het nieuwe werkjaar. 

Wij hopen dat u samen met vele parochianen de viering zult willen

bijwonen en zo bijdragen aan een goede start van de beoogde

samenwerking.

De viering begint om 11.00 uur in de St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef

4, Utrecht-Overvecht 

De "9 oktober-commissie". 
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Wat een feest is het geweest! 
Dan heb ik het natuurlijk over de Wereld Jongeren
Dagen die dit jaar in Madrid gehouden werden.
Misschien denk je niet gelijk aan een feest als je je
een dag voorstelt met 45 °C zonder schaduw. Om
maar niet te spreken van het feit dat als je naar de
wc moest, je eerst een kwartier in de rij moest
staan om vervolgens tot de ontdekking te komen

dat de wc's niet meer konden doortrekken,

waardoor je oog in oog kwam te staan met een

wc-pot die bijna overstroomde van het soepje dat

zijn weg naar het riool niet meer kon vinden (oftewel wat we op het veld

hadden meegemaakt). Toch vond ik de veldervaring één van mijn mooiste

ervaringen, omdat iedereen het minimale tot zijn beschikking had en het

best zwaar had vanwege de hitte en de droogte, maar toch gelukkig was.

Misschien dat deze omstandigheden juist zorgden voor veel eenheid, want

iedereen probeerde die dag zo goed mogelijk door te komen terwijl we

ons met niet veel meer bezig hielden dan schaduw proberen te creëren en

vocht opzoeken. Toch werd de schaduw die er was en het vocht dat er te

halen was, gedeeld. Dit heeft mij geleerd dat ik niet de enige ben die

streeft naar een stukje hemel op aarde en dat er nog zo veel moois op de

wereld is om beschermd te worden en om je best voor te doen. 

Weer terug in Nederland is dit mijn inspiratie om extra mijn best te doen

om de mooie kanten van mensen naar boven te halen. Ook wil ik

proberen de wereld wat mooier te maken. In mijn geval houdt dit in:

doorgaan met opkomen voor organismen die oneerlijk behandeld worden

en die niet de kans krijgen om voor zichzelf op te komen, zoals mensen

in ontwikkelingslanden die onderbetaald worden of dieren uit de

bio-industrie. In onze kerk kan ik deze behoefte gelukkig goed uiten door

een beetje te helpen bij de recente actie voor de verkoop van fair trade

tassen. Dit vind ik een hele mooie actie, onder andere omdat hiermee een

deel van het bewustzijn wordt aangewakkerd voor het met respect

behandelen van de medemens vanwege de eerlijke prijs die betaald wordt

voor de tassen. En terwijl ik mijn best zal doen mijn licht, dat extra

aangewakkerd is door de WJD, te laten blijven branden, hoop ik dat ik

bij anderen die nog niet "verlicht" zijn, ook een vlam kan laten

ontwaken. AnneMarie Scheerboom
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EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Na januari starten op 2 plaatsen de

voorbereidingen voor de 1e heilige

communie. De kinderen van  Antonius- en

Dominicuskerk gaan samen. En aan de

andere kant van het spoor, de kinderen van

Joseph, Nicolaas/Monica,  Rafaël en

Zuilen.  Op zondag 22 april zullen zij hun

eerste communie doen. U kunt zich nu al

opgeven bij het secretariaat van uw eigen

kerk, dan nemen wij later contact met U op.

 

 

VORMSEL
Jongeren die meedoen aan "Verruim je blik"

en ook anderen van 12-13 jaar worden

uitgenodigd mee te doen aan de

vormselvoorbereiding. Het vormsel zal plaats

vinden op één plek en wel in de Antoniuskerk

op 3  juni. Als je je nu opgeeft bij het

secretariaat van je eigen kerk, nemen we later

contact met je op.  In Ludgerus Actueel en op

de website zal voortaan duidelijk aangegeven

worden in welke kerk er iets te doen is.

VERZOEK OM VRIJWILLIGERS
Een van de zaken die behoort bij een contactblad is

informatieverstrekking. In twee voorgaande bladen is gevraagd naar

vrijwilligers, voor verscheidene disciplines. Ik wil u op de hoogte

brengen van de reacties daarop:

Verzoek om een tuinvrouw/tuinman: 0 reacties

Verzoek om iemand die af en toe wil strijken: 0 reacties

Verzoek om mensen die mee willen denken of doen

met bijzondere versieringen: 1 reactie

Hartelijk dank namens de vrijwilligers. Kees van der Veeken
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VREDESWEEK 2011

Van 17 tot en met 25 september was de

vredesweek, in het teken van 1Elk mens

een veilig bestaan1. Veiligheid lijkt

vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd.

Een autoritair regime dat burgers

onderdrukt en zich schuldig maakt aan

mensenrechtenschendingen geeft een

onveilig gevoel. Mensen in Syrië

bijvoorbeeld kennen geen vrijheid van meningsuiting en vrezen de

veiligheidsdienst, die alles in de gaten houdt.

Oorlogen en conflicten bedreigen de veiligheid van elk mens. Zelfs in een

democratie is niet elk mens zeker van een veilig bestaan. Wanneer je

zoveel armer bent dan de mensen om je heen of geen uitzicht hebt om

volwaardig mee te doen met de maatschappij, kun je ook voelen dat je

geen veilig bestaan hebt.

Een groot aantal overheden blijkt niet in staat te zijn hun bevolking te

beschermen. Andere overheden zijn wel in staat, maar niet bereid zich te

richten op de veiligheid van haar burgers. Veiligheid en een goede

verhouding tussen overheid en burgers wordt alleen bereikt als burgers

zich daarvoor volledig inzetten. Het vertrouwen dat mensen in elkaar

durven te stellen dat maakt dat zij veilig zijn.

Het is die veiligheid, dat zoeken naar een menswaardig bestaan, die

mensen overal ter wereld met elkaar delen.

Wat als Nederland een minister van Vrede had naast een minister van

Defensie? In de Vredesweek 2011 is dat precies wat er is gebeurd. De

minister van Vrede is een boegbeeld en initiator voor nieuwe acties en

met ambassadeurs van Vrede als lokale aanjagers. De Janskerk was voor

een week de Utrechtse ambassade van Vrede.

Door de datum van uitkomen van dit contactblad is deze informatie pas

door u te lezen nu de week afgelopen is. Maar zoeken naar vrede en er

alles aan doen deze te bereiken mag niet tot een week beperkt worden.

Pax Christi heeft vrede tot haar levenswerk gemaakt en blijft op uw steun

rekenen. Ook financieel als u dat kunt, op giro 306090 t.n.v. Vredesweek

IKV Pax Christi te Utrecht.
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UITNODIGING ZIEKENZALVING 2011

De ziekenzalving is voor velen verbonden met de laatste fase van het

leven: als het sterven onherroepelijk is geworden. In de afgelopen

tientallen jaren is in de kerk het besef teruggekeerd dat de ziekenzalving

een veel bredere betekenis heeft. In het evangelie wordt van Jezus verteld

dat de zieken bij hem worden gebracht. Hij spreekt ze aan, legt hen de

handen op en zegent hen.

In het nieuwe testament wordt in de brief van Jacobus iets verteld over de

praktijk van de christenen. 1Is iemand ziek, laat hij de oudsten, (de

presbyter, de priester) van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed

over hem uitspreken en hem zalven met olie in de naam van de Heer. En

het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En

als hij zonden heeft begaan, zal het hem vergeven worden1 (Jacobus

5:1415). In het woord 1oprichten1 klinkt opstaan, verrijzen met Pasen.

De ziekenzalving is een teken van Gods zorg, een gebaar van

bemoediging. De Heer van ons leven laat ons niet los als wij in de loop

van de jaren gezondheid, kracht en geborgenheid kwijtraken. Hij blijft

met ons meegaan. 

De pastores van de Ludgerusparochie hechten er aan dat we dit geloof

kunnen beleven. Ze bieden regelmatig aan op verschillende locaties van

de parochie in de viering van de ziekenzalving voor te gaan.

Graag nodigen we u daarom uit voor een viering, die op zondag 23

oktober in de Rafaelkerk gepland is, om het sacrament van de

ziekenzalving te vieren.

U bent van harte welkom, ook samen met uw familie en vrienden.

Zie dit sacrament als een feestelijke gebeurtenis, zoals de doop, het

vormsel, een huwelijk en het priesterschap, en nodig dan ook uw familie

uit!

Na de dienst is er een gezellig samenzijn in de ontmoetingsruimte en de

zaal. Ook daar bent u van harte welkom met uw familie.
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U kunt zich opgeven om deel te nemen aan deze zalving: 

 

Telefonisch, bij het secretariaat, tel. 2611252 

                  op werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

Of schriftelijk:

Vul dan onderstaane strook in en zorg dat deze uiterlijk 

zondag 16 oktober op het secretariaat   

Lichtenberchdreef 4, 3562RD Utrecht is.

Zet op de envelop 1Ziekenzalving1

U kunt ook e-mailen: secretariaat@sint-rafael.nl

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Opgave voor ziekenzalving op zondag 23 oktober 2011, om 11.00 uur. 

Naam …….........................................………………………………   

Roepnaam…………………………...............................................

Straat…………………………    Huisnummer ………   Postcode…………

  

Geboortedatum………………………….  

Telefoon……………………………......

Hebt u vervoer nodig?   Ja / Nee

Wij zullen proberen dit voor u te regelen.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
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DE BEZOEKGROEP

De Bezoekgroep van de St. Rafael zet zich al een groot aantal jaren in om

zieken en ouderen te bezoeken namens de parochie/geloofsgemeenschap.

Naast de bezoeken verzorgen zij ook het sturen van kaarten op

verjaardagen, brengen de Communie rond en attenties voor deze groep

van parochianen die vaak niet meer de vieringen kunnen bijwonen, maar

wel betrokken willen blijven bij onze geloofsgemeenschap.

De loftrompet daarom voor de mensen uit de bezoekgroep, de harde

werkers achter de schermen. De Bezoekgroep is onlangs uitgebreid met

vier enthousiaste vrouwen, te weten Toos Wijnbergen, Marga Borra, Ans

van der Kamp en Dorry Gadella.

U kunt hen en de anderen helpen door namen en adressen aan hen door te

geven van zieken en bejaarden die er prijs op stellen bezoek te ontvangen

vanuit de parochie. Geef deze door aan het secretariaat, die deze

doorspeelt naar de (voorlogige) contactpersoon van de Bezoekgroep,

Carmien Amo. Gegevens van en over het secretariaat vindt u op de

binnenzijde van de omslag.

MISSIE-ZENDINGSKALENDER

Deze nieuwe kalender bevat de schilderijen van de Peruaanse kunstenaar

Jaime Colán. Via zijn kunstwerken deelt hij zijn visie op zijn

geboorteland. Over enkele ontwikkelingen maakt hij zich grote zorgen,

zoals de verandering van het klimaat, waarvan ook in het Andesgebergte

de gevolgen te zien zijn. Ik laat in mijn schilderijen zien dat het anders

moet, dat we meer respect moeten hebben voor de natuur, ons milieu, de

schepping.

Daarnaast wordt de kloof tussen arm en rijk in zijn geboorteland alleen

maar groter, waarbij vrouwen de grootste last van de armoede dragen.

Daarom schilder ik graag vrouwen die aan het werk zijn. Zij zorgen met

hun werk voor de toekomst van mijn land, aldus Colán.

In de vele kleurrijke platen van de Missie-Zendingskalender toont Colán

de ziel van de Andes.

De kalender kost slechts i 8.
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VIERINGEN IN DE ST. RAFAËL KERK

za 1 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 2 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

za 8 okt 19.00 uur Woord en Communieviering

Pastor G. Westerveld

zo 9 okt 11.00 uur Ludgerusviering
Mgr. Woorts

za 15 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor P. Swijnenberg

zo 16 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor Loozekoot

za 22 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 23 okt 11.00 uur Eucharistieviering        

Pastoor G. Paimpillil

za 29 okt 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor P. Swijnenberg

zo 30 okt 11.00 uur Eucharistieviering

Pastor H.Fonck

di 1 nov 19.00 uur Eucharistieviering - Allerheiligen
Pastoor G. Paimpillil

wo 2 nov 19.00 uur Eucharistieviering - Allerzielen
Pastoor G. Paimpillil

za 5 nov 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Loozekoot

zo 6 nov 11.00 uur Viering

Onbekend
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za 12 nov 19.00 uur Woord en Communieviering

Pastor P. Van Kessel

zo 13 nov 11.00 uur Woord en Communieviering

Pastor P. Van Kessel

za 19 nov 19.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

zo 20 nov 11.00 uur Eucharistieviering

Pastoor G. Paimpillil

za 26 nov 19.00 uur Eucharistieviering

Pastor Eppink

zo 27 nov 11.00 uur Eucharistieviering- 1ste Advent

Pastor Eppink

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.  In de oktobermaand is er een

rozenkransgebed voorafgaand aan de viering van dinsdagavond.

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 21 oktober en 18 november.
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Parochie wel en Wee 

Overleden:

10 juli 2011 John Lauffer
hij woonde Wolgadreef 98
en werd 67 jaar

23 juli 2011 Anneliese Denneman-Heilscher
zij woonde Bombaydreef 49
en werd 87 jaar

5 augustus 2011 Lygia Christine Alvares
zij woonde in De Meern
en werd 69 jaar

15 september 2011  Jacoba Johanna de Kruijf-van der Zeijden
zij woonde Perudreef 62
en werd 79 jaar

Onze geloofsgemeenschap wenst allen die door dit verlies zijn getroffen

veel genade en sterkte.

Gedoopt:

11 september 2011 Kwamina Gorgio Eusébio Edwards
zoon van Vanessa van Gils en
Eunir Edwards

11 september 2011 Timothy Hollart
zoon van Nanda de Klein en
Stefan Hollart

De kerk heet hen van harte welkom en wenst hen en hun ouders een

goede toekomst.
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VIERINGEN BUITEN DE RAFAËLKERK

Vieringen in Johannescentrum

25 sep Oec. Dienst van Schrift en tafel Ds. Harry Zeldenrust
 2 okt Gebedsdienst in Johanneskerk Ds. Harry Zeldenrust
            11.30    Woorddienst met Centrumgemeente in Pniel-kerk
 4 okt Eucharistie-viering        Pastor Adri Verweij
 9 okt Eucharistieviering         Pastor H. Schumacher
16 okt "Verhaal halen"             B. van Santen en Kees Wijnen
23 okt  Oec. Woorddienst         Ds.Harry Zeldenrust
30-10  Oec. Dienst van Schrift en Tafel Ds. Harry Zeldenrust 
 1 nov Eucharistieviering        Pastor Adri Verweij
 6 nov Inter-religieuzeviering Ds. C. van Steenis en anderen
13 nov Eucharistieviering        Pastor H. Schumacher
20 nov "Verhaal halen "          B. van Santen en Kees Wijnen
27 nov Oec. Dienst van Schrift en Tafel Ds. Harry Zeldenrust

De vieringen beginnen om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven.

Vieringen in Rosendael

25 sep Viering v. Schrift en Tafel Agnes Oldenziel
 2 okt Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
 9 okt Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
16 okt Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
23 okt Viering v. Schrift en Tafel Agnes Oldenziel
30 okt Woord- en Communieviering Erik v. Kerkhoff ?
  6 nov Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
13 nov Eucharistieviering Pastor Th. Moorman
20 nov Woord- en Communieviering Pastor Jos Hettinga
27 nov    Woord- en Communieviering o.l.v. vrijwilligers

De vieringen zijn (tenzij anders aangegeven) iedere zondagmorgen en

beginnen om 10.45 uur in de Rode Zaal.
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Vieringen in Tamarinde

  7 aug geen viering
25 sep ds.Jurjens
  2 okt geen viering
  9 okt ds.Jurjens   
16 okt mw vd Klij
23 okt ds Jurjens
30 okt mw Dubois
  6 nov geen viering
13 nov pastor Peereboom
20 nov ds.Jurjens
27 nov eerste Advent mw.Prins

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

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

Wereldmissiemaand (oktober) staat dit jaar in het teken van Vietnam. 

Met zes miljoen katholieken vormt Vietnam de op één na grootste

katholieke gemeenschap in Zuid-Oost Azië. 

Op een bevolking van 86 miljoen is dat overigens nog wel bescheiden te

noemen. 

Vietnam is een land waar gelovigen, of ze nu boeddhist of christen zijn,

het moeilijk hebben. 

Het communistische land kent weliswaar officieel vrijheid van

godsdienst, maar de regering houdt religieuze uitingen scherp in de gaten.
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Groeiende kerk

De katholieke kerk in Vietnam lijkt na de oorlogsjaren en de jaren van

daadwerkelijke onderdrukking, een inhaalslag te maken. Ze groeit en is

volop in ontwikkeling. Het kerkbezoek is hoog en er worden nieuwe

kerken gebouwd. Er zijn veel roepingen voor het priesterschap en het

religieuze leven. Veel parochievrijwilligers zijn als catechist actief. 

Ook op sociaal-maatschappelijk gebied zijn religieuzen en priesters actief.

Zo werken ze onder de minderheden in de bergen. Opvang van aidswezen

behoort ook tot hun taken. 

Vietnam heeft onze steun nodig

Hoewel het Vietnam in economisch opzicht beter gaat, is de kloof tussen

arm en rijk alleen maar toegenomen. In het noorden van het land en in de

berggebieden heerst nog veel armoede. Vietnam is nog steeds een van de

armste landen van Azië. 

Steun de katholieke geloofsgemeenschap in Vietnam en geef aan de

collecte op Missiezondag 23 oktober of stort uw bijdrage op giro 1566

Missio Wereldmissiemaand te Den Haag.

Voor meer informatie: www.missio.nl

KOOROPTREDEN

Op woensdagavond 12 oktober geeft het vrouwenkoor Monica van de

Ludgerusparochie samen met het vrouwenkoor Cantaba uit Utrecht een

klein optreden in de Antoniuskerk. Het wordt een afwisselend programma

van wereldlijke en liturgische koormuziek. 

Op het programma staat ondermeer koormuziek van Mendelssohn,

Purcell, Marenzio, Pablo Casals, Hildegard van Bingen en liederen van

Taizé. Het optreden begint om 20.00 uur. De plaats is de Antoniuskerk

aan de Kanaalstraat. 

De koren zingen onder leiding van Marietrees Broeren. 

Anna Chmielewska, de dirigente van de koren van de

Nicolaas/Monica-kerk en de Rafaëlkerk, zal op piano begeleiden. 

De entree is gratis. U bent van harte welkom.
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Op deze plaats vond u altijd iets over

Amnesty. Dit werd verzorgd door

Wim van Gessel. Hij is echter de

komende tijd niet in staat deze rubriek

te verzorgen en zegt dit in zijn email:

Daar ik onlangs te horen kreeg dat ik binnen niet al te lange tijd in

aanmerking kom voor een gedeeltelijke heupoperatie met de daarbij

behorende revalidatietijd, zie ik voor deze tijd af van het schrijven voor

het Contactblad.

Ik vind het een vervelende mededeling, maar ik hoop jullie op de hoogte

te houden van de operatie en revalidatie tijd en zo spoedig mogelijk weer

artikelen te schrijven voor of namens Amnesty.

Met vriendelijke groeten, Wim 

 

EINDEJAAR EN MINIMARKT

Traditiegewijs hebben we op de laatste dag

van het jaar, deze keer dus zaterdag 31

december, onze minimarkt.

En natuurlijk ook de verkoop van

overheerlijke oliebollen.

Die datum lijkt nog ver weg, nog drie

maanden, maar voor sommige zaken is dat niet zo lang.

De minimarkt kan namelijk alleen slagen als er ook leuke spulletjes

kunnen worden aangeboden. Daarom bij deze het verzoek aan u allen

eens goed in uw woning rond te kijken of daar nog zaken zijn die u niet

meer wilt, waarop u bent uitgekeken, die u heeft gekregen en niet weet

wat er mee te doen, ..... Kortom, spulletjes die geschikt zijn voor onze

jaarlijkse verkoop. Dus geen grote zaken zoals meubels ed.

De opbrengst van dit jaar gaan we besteden aan nieuwe, mooie, grote

planten in de kerk. En die zijn niet goedkoop, dus hebben we een goede

opbrengst nodig.
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BIJZONDERE DAGEN

Tijdens de looptijd van dit contactblad

hebben we in de kerk diverse bijzondere

dagen of periodes.

We beginnen met de oktobermaand. We

noemen dit de Mariamaand, maar eigenlijk

moeten we spreken over de

Rozenkransmaand.

Dat heeft te maken met de beslissing van

Paus Pius V om 7 oktober voortaan als het

feest van de heilige Maagd Maria van de Rozenkrans te vieren. Dit als

herinnering aan de zeeslag te Lepanto op 7 oktober 1571 waar, zoals men

geloofde, door het rozenkransgebed van tallozen het christelijke Europa

de Turken een beslissende nederlaag toebracht. Dit feest werd in 1716

verplicht gesteld. In verschillende geschriften moedigden de latere Pausen

Pius IX en Leo XIII aan om in de maand oktober dagelijks de rozenkrans

te bidden. Die gewoonte heeft zich vooral tijdens de emancipatie van de

Nederlandse katholieken doorgezet in tal van katholieke gezinnen. Elke

avond in oktober werd met het hele gezin de rozenkrans gebeden – een

gebruik dat na het Tweede Vaticaans Concilie al spoedig werd verlaten.

In onze kerk wordt in de oktobermaand wel de rozenkrans gebeden en

wel voor iedere viering op dinsdagavond, beginnend kwart voor zeven.

De maand november begint met twee bijzondere dagen, te weten

Allerheiligen op de eerste dag, gevolgd door Allerzielen op 2 november.

In 837 riep Paus Gregorius IV 1 november uit als de katholieke

gedenkdag. Allerzielen is een hoogtijdag uit de westerse rooms-katholieke

traditie. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht. In veel

parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt

begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de

overledenen. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de

overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen.

Dit is ook traditie in onze kerk.
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VRIENDSCHAP

En een jongeling zei, Spreek ons van Vriendschap. 
En hij antwoordde, zeggende:
Uw vriend is waaraan uw behoeften voldaan wordt. 
Hij is het land dat u met liefde zaait en in dankbetoon oogst.
En hij is uw voeding en uw thuis.
Want u komt tot hem met uw honger en u zoekt 
     hem om rust te vinden.

Wanneer uw vriend zijn mening geeft, schrik dan niet terug van 
     het `nee' van uw eigen mening, noch weerhoudt het ja'.
En wanneer hij zwijgt, houdt uw hart niet op te 
     luisteren naar zijn hart;
Want zonder woorden ontstaan in de vriendschap alle gedachten, 
     alle wensen, alle verwachtingen, en zij worden gedeeld 
     met een vreugde die zijn gelijke niet heeft.
Wanneer u van uw vriend afscheid neemt, treur dan niet;
Want datgene wat u het meest in hem liefheeft, is 
     misschien duidelijker in zijn afwezigheid, zoals 
     de berg voor de klimmer duidelijker is vanaf de vlakte.
En laat de vriendschap geen doel hebben behalve
     het verdiepen van de geest.
Want liefde die alles zoekt behalve haar eigen mysterie, 
     is geen liefde maar een uitgeworpen net; 
     en slechts het nutteloze wordt gevangen. 
En laat het beste van u voor uw vriend zijn.
Als hij de eb van uw getijde moet kennen, 
     laat hem dan ook de vloed ervan kennen.
Want wat betekent uw vriend als u hem zoekt om de tijd te doden?
Zoek hem steeds als u tijd heeft om te leven
Want het is aan hem om aan uw behoefte te voldoen,
     maar niet aan uw leegheid.
En laat er in de schoonheid van de vriendschap lachen
     zijn en het delen van genoegens.
Want in de dauw van de kleine dingen zal het hart zijn
     morgen vinden en verfrist worden.

Kahlil Gibran, 1De Profeet1
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VOOR DE JONGEREN

CHILLAVOND

De chillavond voor Jongeren: Dag allemaal! Ben of ken jij toevallig een

jongere (=iemand van 12-30 jaar)? Zo ja, dan komt dat mooi uit. We

willen namelijk iets nieuws vanuit onze kerk presenteren voor jongeren,

namelijk: de chillavond. Het mooie van dit woord is dat mensen zich

meestal afvragen wat dat chillen dan inhoudt. En laten we eerlijk zijn: we

kunnen van tevoren ook niet zeggen of het nou iets sportiefs, spiritueels

of film kijkends gaat worden,  we kunnen alleen wel verzekeren dat het

heel gezellig gaat worden! Alleen al om het gratis avondeten en drankjes

die er uitgedeeld gaan worden. Deze avonden hebben wij gepland op 10

september, 19 november en 10 december. Tijd: vanaf 16.30 uur in de

pastorie van Rafaëlkerk Lichtenberchdreef 4 te Utrecht.  Nou denk je dat

het erg stil gaat worden in oktober, maar op 16 oktober is er ook wat te

doen: dan zijn alle jongeren namelijk weer van harte uitgenodigd voor het

jongerenuitje na een gezamenlijke eucharistieviering in de Antoniuskerk.

Denk je alles te hebben gehad, blijkt dat er 6 november nog een

Katholieke Jongerendag is. Ook hierbij willen wij met veel jongeren

aanwezig zijn, dus help ons vooral om deze doelstelling te bereiken! Dus,

heb je er al zin in? 

Geef dit dan even door aan Annemarie (scheerboom@hotmail.com)   of 

pastoor George (geopallil@ziggo.nl) zodat wij genoeg eten en zo kunnen

inslaan! Gezellig, tot dan! Groetjes, pastoor George en Annemarie. 

VOOR DE OUDEREN

Chillavond? Wat is dat?

Om te beginnen: dit is jeugdtaal, en die is soms/vaak niet te begrijpen

door ouderen. De betekenis van !chillen! hangt een beetje af waar ze het

gebruiken. Meestal betekent het: even lekker niets doen, ontspannen,

relaxen, rustig aan doen. Maar ook  "even afkoelen in een comfortabele

ruimte zonder basdreunen", b.v. bij een disco of zo.

Zo, weet u ook wat onze jeugd zou kunnen gaan doen!
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VOOR DE KINDEREN

HAD JEZUS EEN MEISJE KUNNEN ZIJN?

Stel je voor , dan hadden Jozef en Maria een klein meisje gewiegd. 

Later zou zij de lerares van de apostelen zijn geworden en men zou haar

dochter van God genoemd hebben.

Had dat gekund??

Had Jezus een meisje kunnen zijn?

Of iemand uit Zaïre, of een blind iemand?

God heeft een keuze gemaakt.

Door Jezus te midden van het Joodse volk te zenden, tweeduizend jaar

geleden, heeft God een tijdperk en een volk uitgekozen. Want het Joodse

volk verwachtte een gezondene van God, een Messias.

De profeten hadden aangekondigd dat het een mannelijke afstammeling

van koning David zou zijn. Bij dat volk werd Jezus geboren als jongen.

Dat wil niet zeggen dat meisjes minder waard zijn!

Het gaat erom dat God écht wil bestaan voor ons, zo echt en voelbaar als

een medemens. Een van de Hebreeuwse erenamen van Jezus is dan ook

Immanuel, dat betekent : God-met-ons.

Jezus is op aarde gekomen voor alle mensen, voor vrouwen en mannen,

van alle tijden en werelddelen.

Marianne en Peter
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Tien kleine Christenen

Tien kleine christenen ontvingen samen de zegen,
één vond de preek de moeite niet, toen waren er nog negen.

Negen kleine christenen, veel werd van hen verwacht,
één sliep tot zondag twaalf uur, toen waren er nog acht.

Acht kleine christenen werden gevraagd iets te geven,
één zei: 'dat doe ik niet', toen waren er nog zeven.

Zeven kleine christenen lazen elkaar de les,
één werd zo boos en zei: 'Adieu', toe waren er nog zes.

Zes kleine christenen actief in het kerkbedrijf,
één miste wierook en Latijn, toen waren er nog vijf.

Vijf kleine christenen aan 't werk met grote zwier, 
één werd niet genoeg geëerd, toen waren er nog vier.

Vier kleine christenen onder Benedictus pontifici
één miste in hem leiderschap, toen waren er nog drie.

Drie kleine christenen, elk had zo zijn eigen idee
één werd oneerlijk miljonair, toen waren er nog twee.

Twee kleinen christenen: een nieuw begin? Maar neen,
de helft had de moed niet meer, toen was er nog maar één.

Eén overtuigde christen nam de buurman zondag mee,
ze gingen samen naar de kerk, toen waren er weer twee.

Twee actieve christenen aan het werk met echt plezier,
en ieder zocht een ander en toen waren er weer vier.

Vier heel gewone christenen, ze hielpen dag en nacht,
en die geholpen werden hielpen mee, toen waren er weer acht.

Acht vriendelijke christenen, zij vroegen God om zegen,
maar vroegen er ook mensen bij, toen waren er weer negen.

Negen kleinen christenen, in mensen God gezien,
zij zongen samen Gloria, toen waren er weer tien.

Tien kleinen christenen, zij brachten Hem tot leven
die niet voor kerk maar voor de MENS zijn leven had gegeven.

Twaalf kleinen christenen, zij leefden zoals Hij
zo kwamen er weer net als toen in één dag duizend bij.

(uit Op weg: parochieblad Apeldoorn)

   !    

 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.


