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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 
tel: 030 - 254 61 47 

e-mail: info@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 

Juni 2017 

Datum Dag Tijd Locatie Agenda 

03 Za 18.30 JOB Taizéviering  

03 Za 18.30  Vormselviering; Catharinakerk, Lange Nieuwstraat  

04 Zo   Pinksteren 

05 Ma   Tweede Pinksterdag 

08 Do 10.00 PAU Thema ochtend 

13 Di 20.00 ALO Bestuursvergadering 

13 Di 20.00  1e avond voorbereiding  doopsel van kinderen 
(pastor Westerveld) 

 
TEAMBERICHTEN 
 
Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 2 juni 19.30 uur  
Op de vrijdagavond 2 juni 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters 
Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). 
 
Taizéviering zaterdag 3 juni 18.30 uur Johannes Bernarduskerk 
Zaterdagavond 3 juni 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. 
 
Viering van het vormsel, zaterdag 3 juni 18.30 uur Kathedraal 
In één gezamenlijke viering van de Ludgerus, Salvator, Martinus en Gerardus Majellaparochie in de 
Kathedraal zullen 15 jongeren uit de stad Utrecht gevormd worden door rector Patrick Kuipers.  De 
viering op pinksterzaterdag 3 juni begint om 18.30 uur. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd 
de viering van dit sacrament mee te maken. 
 
Kerkennacht 23 en 24 juni 
2017 is weer een kerkennachtjaar. Op vrijdag 23 het openingsprogramma in de Dom met het 
Utrechts Kerkdictee en de Preek van de leek door Lenette van Dongen en zaterdagavond heel veel 
kerken open. De Kerkennachtkrant met alle informatie van de stad verschijnt een dezer dagen. 
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De drie kerken van Utrecht Oost bieden samen een programma aan dat begint met een 
oecumenische viering in de Antoniuskapel (Aloysiuskerk). In Utrecht Oost wordt nog een flyer 
verspreid met het programma van die avond.  
 
MEDEDELINGEN  
 
Choir Festival zaterdag 10 juni 19.00 uur Domkerk 
Op 10 juni vindt de 10e editie van het Choir Festival Utrecht plaats in de Domkerk, aanvang 19.00 uur. 
Aan dit multiculturele evenement nemen koren uit verschillende migrantenkerken deel.  
Meer informatie bij Gerben van der Werf (gerbenvanderwerf94@gmail) of Wim Vermeulen 
(wpvermeulen@hotmail.com).  
 
Sacramentsprocessie zaterdag 17 juni 16.30 uur Ludgeruskapel 
Zaterdag 17 juni is er de jaarlijkse  Sacramentsprocessie in Zuilen. Voorafgaand is de H. Mis om 16.30 
uur met als celebrant pater Ignatius Maria en pr Koos Smits. Aansluitend volgt de feestelijke 
Sacramentsprocessie met zang en gebed. 
Na afloop is er een gezamenlijke pot-luck maaltijd in de tuin van de zusters. We vragen mensen een 
gerecht mee te nemen. 
Waar? St. Ludgerus Aanbiddingskapel, St.Bonifaciusstraat te Utrecht. info: vvliebergen@gmail.com.  
 
KRO-NCRV Inspiratiedag 
De KRO-NCRV Inspiratiedag is een gloednieuw ledenevenement. In samenwerking met Kansfonds is 
een boordevol programma samengesteld waarin geloof, bezinning en cultuur centraal staan. Museum 
Catharijneconvent is het kloppende hart van de Inspiratiedag. Er zijn diverse lezingen en workshops in 
het museum en de Zandtovenaar laat live zijn kunsten zien. Ook kunt u meedoen aan een stadswan-
deling langs religieuze bezienswaardigheden. 
Alle presentatoren van de levensbeschouwelijke programma’s zijn op de Inspiratiedag aanwezig. Laat 
u verrassen met inspirerende voorbeelden van diaconale presentie uit het hele land, luister naar 
mooie verhalen van KRO en NCRV-coryfeeën zoals Annemiek Schrijver (De Verwondering), Wilfred 
Kemp (Kruispunt), Jacobine Geel(Jacobine op zondag), Leo Fijen (Geloofsgesprekken) en Roderick 
Vonhögen (Roderick Zoekt Licht) zijn in Utrecht aanwezig.  
Kom ze ontmoeten op zaterdag 24 juni 2017, 10.30 - 18.00 uur. Prijs: € 7,- p.p. Let op, u kunt ter 
plekke géén tickets kopen, deze zijn alleen vooraf te boeken via 
https://actie.kro.nl/actie/item/inspiratiedag-parochies-en-kansfonds-29. Kansfonds en KRO-NCRV 
nodigen u van harte uit om op 24 juni naar Utrecht te komen.  
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