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Adventsproject van start in Ludgerus-, Salvator en Martinusparochie 
De adventstijd van 2017 voeren de katholieke geloofsgemeenschappen van de samenwerkende parochies 
Utrecht actie voor projecten van de stichting ‘Taal doet Meer’. Deze organisatie spant zich al tientallen 
jaren in voor taalonderwijs aan mensen, die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. 
Door de adventsactie willen we Taal doet Meer helpen een bredere bekendheid in de stad te krijgen en een 
financiële steun geven aan het  nieuwe project Café de Wereld. Gemikt wordt op een startbedrag van Euro 
€ 7500,- Met dit bedrag kan een drietal  ontmoetingsplaatsen van een solide basis worden voorzien en  
eerste publicatie van verhalen uit Café de Wereld worden bekostigd. Een meeropbrengst  wordt besteed 
aan een vierde Wereldcafé en daarna staat nog de pilot van het project Taal en Toekomst (een project voor 
nieuwkomers met  coaches voor het opbouwen van een netwerk en vinden van werk en stageplaatsen).  
Op de zondagen in de adventstijd komt in iedere geloofsgemeenschap een vrijwilliger van de stichting Taal 
doet Meer op bezoek. Zij /hij  zal de lokale gemeenschap  informeren over het project Café de Wereld. Ook 
het parochieblad Tussentijds Magazine biedt informatie over het adventsproject. 
Giften voor de adventsactie kunnen worden overgemaakt op giro NL78 RABO 0181 91 65 25 t.n.v.  
St. Martinus Utrecht  o.v.v. adventsactie 2017. 
 
Sant’Egidio – gebedsdienst Vrede, vrijdag 15 december 19.30 uur  
Op de vrijdagavond 15 december 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters 
Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). 
 
Lichtjestochten: Utrecht Oost, vrijdag 15 december; Tuindorp zaterdag 16 december  
Op vrijdagavond 15 december kan tussen 18.00 en 20.00 uur rond het Wilhelminapark de Lichtjestocht 
Utrecht Oost weer worden beleefd. De route loopt van de Engelse kerk door het park en eindigt na het 
stalletje in de Aloysiuskerk bij De Wilg (centrum voor mensen met verstandelijke of psychische beperking). 
Er doen al veel mensen mee en wie het leuk vinden om met de uitvoering een handje te helpen is van harte 
welkom. Neem contact op met Jan Uijtewaal. Mail:  jan_ui@hotmail.com 
Op zaterdagavond 16 december van 18.00-20.00 uur is er Lichtjestocht in Tuindorp. Start vanaf de 
Pauluskerk en via de Tuindorpkerk en het Eykpunt eindigend in de Jeruzalemkerk bij het Winkelcentrum De 
Gaard. Daar is een levende kerststal en in de Jeruzalemkerk staat een kerstgroep opgesteld afkomstig uit de 
verzameling die bij de Aloysiuskerk wordt bewaard. 
 
Nieuw kwartaalmagazine: Klooster - Word abonnee  
Over ongeveer een week komt de nieuwe Klooster! uit als kwartaalmagazine. Meer dan 100 pagina's 
wijsheden, columns, oefeningen om stil te worden. En dat allemaal rond het thema Licht!  
Aanmelden voor een  abonnement  bij info@adveniat.nl  

  

 Nieuwsbrief 
In de week van 18 december verschijnt er een nieuwsbrief voor de periode van week 51 van 2017  
tot en met week 2 van 2018. Levert u tijdig uw copy aan?

mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl
mailto:jan_ui@hotmail.com
http://webmail.stmartinusutrecht.nl/imp/dynamic.php?page=message&buid=42827&mailbox=SU5CT1g&token=iRb0-JWiLeNJhf2NCNrHyNk&uniq=1511985764879
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AGENDA 

December 2017 

08 Vr 19.15 ALO Covo 

12 Di 20.00 ALO Bestuursvergadering 

15 Vr 18.00 ALO Lichtjestocht  

16 Za 17.00 PAU Lichtjestocht  

17 Zo 16.00 ALO Volkskerstzang; alle koren Martinusparochie 

 
PAROCHIELEVEN 
Aloysius 
Op 3 december is in de leeftijd van 82 jaar overleden mevrouw Wilhelmina Jongerius-Engelen.  
Zij woonde Rubenslaan 126 
 

Volkskerstzang, Aloysiuskerk zondag 17 december 16.00 uur   
Op zondag 17 december 2017 vindt in de Aloysiuskerk aan de Adriaen van Ostadelaan in Utrecht-Oost 
de jaarlijkse Volkskerstzang plaats. Aanvang 16.00 uur. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd 
om samen met de koren van de St. Martinusparochie klassieke en andere bekende kerstliederen 
mee te zingen om op stemmige wijze het begin van de kerstperiode in te luiden. 
Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van glühwein en limonade elkaar te ontmoeten 
en de fraai versierde kerk met traditionele kerststal te bewonderen. Zoals altijd is de toegang gratis. 
Er wordt een collecte gehouden voor de gemaakte kosten. 


