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AGENDA 

Maart 2018 

Datum Dag Tijd Locatie Agenda 

19 Ma 14.30 JOB Marcuskring 

21 Wo 19.00 JOB Oecumenische vesper 

22 Do   Pastores hele stad Utrecht 

22 Do 12.30 PAU Met Paulus aan tafel -bezinningsmaaltijd 

24 Za 18.00 ALO Palmpasenviering met Scouting 

25 Zo   Palmzondag 

25 Zo 10.45 JOB Palmpaasstokken maken 

26 Ma 19.30 TUIN Oecumenische vesper Pauluskerk met Tuindorpkerk 

27 Di 19.30 PAU Oecumenische vesper Pauluskerk met Tuindorpkerk 

27 Di 20.00 ALO 2e avond huwelijksvoorbereiding (pastor G. Westerveld ) 

 
Parochieleven 

Paulus 
Op woensdag 7 maart 2018 is in de leeftijd van 91 jaar Mw. Catharina Josephina Maria Mulder, 91 jaar.  
Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. 
Op 10 maart 2018 is op de leeftijd van 97 jaar overleden Mw. Lies Uijterwaal-Cox, haar uitvaart vindt plaats op 
zaterdag 17 maart om 10.00 uur in de kapel van de RK Begraafplaats aan de Prinsesselaan. 

 
Oecumenische Vespers in de Veertigdagentijd, woensdagen 19.00 uur Johannes Bernardus 
Elke woensdagavond in de Vasten (behalve in de Goede Week!) is er een Vesper in de Johannes-Bernardus.  
Ds Hans Koops (dominee van de voormalige Marcusgemeente, nu van de Nicolaï) en pastor Hans Harmsen gaan om 
de beurt voor in deze vieringen. Aanvang 19:00 uur op de woensdag 21 maart. 

Sint Patrick, van herder tot heilige, viering zaterdag avond anders, zaterdag 17 maart 18.00 uur Antoniuskapel 
Op 17 maart is het St. Patricksday. Voor de Ieren een dag gewijd aan hun beschermheilige. Zij vieren deze dag bijna 
net zo groots als wij koningsdag vieren. Wie was deze Patrick of Patricius eigenlijk? Hij leefde in de vierde/vijfde 
eeuw en als jongen werd hij als slaaf verkocht, later toen hij weer vrij was leefde hij dichtbij de natuur in de 
nabijheid van druïden. Naar verluidt zou hij vele kerken hebben gesticht en hij heeft ons een aantal zegenrijke 
geloofsteksten nagelaten. In de zaterdagavond anders viering van 17 maart verbinden we zijn verhaal met onze 
eigen traditie. Komt u ook? 

Palmzondag voor de kinderen: Palmpaasstokken maken, zondag 25 maart 10.45 uur Johannes Bernardus 
Zondag 25 maart vieren we in onze kerk palmpasen met elkaar. Iedereen die zich opgeeft wordt om 10.45 uur in de 
kerk verwacht om de palmpaasstokken te komen maken, tijdens de viering. Aan het eind van de viering zullen we 
met alle stokken een feestelijke optocht door de kerk houden. (Als het mooi weer is lopen we ook nog een rondje 
om de kerk!). Na de viering geef je je stok aan een oud of ziek iemand. Voor de kosten van de stok, het 
broodhaantje en de versieringen vragen wij een vergoeding van €2,--. Dit kun je betalen als je 25 maart naar de 
viering komt. Als je mee wil doen kun je je opgeven tot en met donderdag 22 maart per telefoon naar het 
kerkcentrum maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur (030-2880212) of mailen naar: 
marja.kuijpers@ziggo.nl 
Wij zorgen voor de stokken, het broodhaantje en alle versieringen. Tot zondag 25 maart!!!        Marja Kujipers 
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De Aloysiuskerk open voor Pasen! 
Ook dit jaar is de Aloysiuskerk rondom Pasen een aantal middagen open. 
Op dinsdag 27 maart, woensdag 28 maart en donderdag 29 maart kunt u ons bezoek vanaf 15:00 tot 17:00 
U kunt de kruisweg bekijken, met prachtige reliëfs van kunstenaar Wiegman en genieten van de vertoonde 
passiemuziek op de beamer. 
Een kaarsje opsteken of verstilling zoeken is natuurlijk ook goed mogelijk. 
Op vrijdag 30 maart bidden we om 15:00 met u de kruisweg in de viering.  


