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M A R T I N U S   A C T U E E L  
N I E U W S  
van de St.-Martinusparochie te Utrecht 
 
met de geloofsgemeenschappen: 
St.-Aloysius, St.-Gertrudis, H. Johannes-H. Bernardus, H. Paulus, Wederkomst des Heren 
 
Dit bulletin wordt aan belanghebbenden en belangstellenden toegezonden. 

 
www.stmartinusutrecht.nl 
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BELANGRIJK: Deel data en activiteiten mee. Het is belangrijk voor de gehele parochie om te weten en te lezen  wat er 
leeft, wat er gebeurt en vooral hoe wij als gelovigen bezig zijn. Het nieuws ‘delen met elkaar’. 
 
AGENDA 

Mei 2017 

Datum Dag Tijd Locatie Agenda 

06 Za 18.30 JOB Taizéviering 

07 Zo 11.00 JOB Eerste communie 

09 Di 20.00 ALO Bestuursvergadering 

11 Do 10.00 PAU Thema ochtend 

12 Vr 19.00 ALO COVO 

 
PAROCHIELEVEN 
JOB 
Op zaterdag 29 april is in de leeftijd van 74 jaar overleden mevrouw Thelma Josephine van Velzen-
Pollack. Zij woonde Shetlands 25. Haar uitvaart vindt plaats op maandag 10 mei om 10.00 uur vanuit 
de Johannes Bernardus. 
 
Op zondag 30 april is Antoinette van der Horst gedoopt. Zij woont met haar ouders op de 
Pretoriadreef. 
 
ALO 
Op vrijdag 28 april is op 91-jarige leeftijd overleden mevrouw Roza Maria van de Meerendonk-Mol. Zij 
woonde Van Esveldstraat 233. Haar uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. 
 
TEAMBERICHTEN 
Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 5 mei 19.30 uur  
Op de vrijdagavond 5 mei om 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters 
Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). 
 

Taizéviering 6 mei 18.30 uur 
Zaterdagavond 6 mei bent u welkom in de Johannes-Bernarduskerk (Hoograven) voor een 
gebedsviering in de sfeer van Taizé. De viering begint om 18.30 uur, vanaf ongeveer 18.00 uur 
worden de liederen ingezongen. Oranje Nassaulaan 2. 
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Expositie ‘Maria’ parochiebezoek Catharijne Convent 11 mei - Opgeven! 
Dit jaar wijdt het museum Catharijneconvent een tentoonstelling aan Maria. Maria is van alle tijden 
en van iedereen. Mooie en verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst vertellen haar meer dan 
wonderlijke levensverhaal. De expositie biedt een inspirerende reis door twee millennia, vol nieuwe 
kennis en inzichten over de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld. 
De Martinusparochie organiseert een parochiebezoek met rondleiding aan de tentoonstelling 
‘Maria’op donderdagmiddag 11 mei 14.00 uur. Aansluitend aan de rondleiding is verder bezoek aan 
Catharijne Convent mogelijk. Deelnamekosten €5 p.p., inclusief koffie/thee. Opgave is vereist: 
info@stmartinusutrecht.nl of 030-2546147. 
 
Inspiratieboekje Maria 
Een nieuw inspiratie boekje gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Gedachten, gedichten en 
verhalen van mensen over hun Maria. Zij is ook vandaag de dag nog een heilig voorbeeld en een 
toeverlaat voor mensen en staat bij velen in de belangstelling.  
In onze kerken is het boekje te koop (of te bestellen op de intekenlijst) voor € 2,-.   
 

Bezoek aan Kirkuk 
Onlangs zijn vier mensen uit Utrecht (José Hoehne Sparborth, Erik Borgman, Arie Nico Verheul en 
Gerrit Jan Westerveld)  teruggekomen van een tiendaags bezoek  aan bisschop Yousef Thomas Mirkis 
in Kirkuk (Noord-Irak). Hun programma bestond vooral  uit ontmoetingen  met mensen in een land 
dat al jarenlang te maken heeft met geweld. In het geteisterde land mochten ook op verschillende 
plaatsen getuige zijn van een levend geloof in de toekomst. Dat wordt uitgedrukt door allerlei grote 
en kleine projecten, die tot doel hebben om de samenleving op te bouwen en groepen mensen bij 
elkaar brengen. Daarvan is het studentenproject van bisschop Mirkis, waarvoor in Utrecht al langer 
aandacht wordt gevraagd een sprekend voorbeeld.  
De reizigers zullen in de komende tijd graag meer over hun ervaringen melden.  
Gerrit Jan Westerveld 
 
MEDEDELINGEN  
Nacht van het gezongen woord 
Dit jaar wordt er in het weekend van 24 en 25 juni weer een Kerkennacht in Utrecht georganiseerd. In 
de Aloysiuskerk zal de avond van 24 juni gevuld worden met ‘gezongen woorden’ van Mixtuur, 
orgelmuziek en met religieuze poëzie.  
Het kleine uur dat Mixtuur deze avond zal vullen, zal het karakter hebben van een Night Song. We 
zullen bekende liederen uit het Mixtuurrepertoire ten gehore brengen als “Tijd van Leven” 
(Oosterhuis/ Heuvelmans), “The Lord bless you and keep you” (Rutter) en “Keer je hart” 
(Oosterhuis/Oomen). Daarnaast gaan we ook nieuwe stukken instuderen waaronder “Nunc Dimittis” 
(Lofzang van Simeon) en “Magnificat” van Thomas Kelway (vrolijke Engelse muziek)en een Engelstalig 
Onze Vader. Graag nodigen wij u/jou van harte uit om hier aan deel te nemen! 
De repetities beginnen al snel namelijk donderdag 11 mei (20.15-21.45 in de Aloysiuskerk in Utrecht). 
Op Hemelvaartsdag repeteren we niet dus dat betekent dat we tot aan het Kerkennachtweekend 6 
repetities hebben. In het weekend van 24 en 25 juni zingen we zaterdagavond (rond half 8) én 
zondagochtend om half 10 tijdens de Eucharistieviering in de Aloysius. Ook die zondagochtend zullen 
we de liederen zingen die we tijdens de projectperiode hebben ingestudeerd. 
Mixtuur hoopt dat jullie mee zullen doen!   
We horen dit graag uiterlijk donderdag 4 mei via mailadres info@koormixtuur.nl. Natuurlijk is 
aanmelden bij één van de Mixtuurleden of de dirigent Sebastian Holz ook mogelijk.  
U kunt Mixtuur volgen door een kijkje te nemen op de website www.koormixtuur.nl of door ons te 
volgen via facebook www.facebook.com/koormixtuur. 
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