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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 

 

16-06-2017 nr 24   
 
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 

19 Ma 20.00 GER Commissie financiën 

22 Do 12.30 PAU Met Paulus aan tafel -bezinningsmaaltijd 

22 Do 13.30 MC Pastoraal Team Utrecht Stad vergadering 

23 Vr 19.00 ALO COVO 

25 Zo 10.30 PAU Slotviering  

27 Di 20.00  2e avond voorbereiding doopsel van kinderen(pastor 
Westerveld) 

 
 
TEAMBERICHTEN 
 
Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 16 juni 19.30 uur  
Op vrijdagavond 16 juni om 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters 
Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). 
 
Kardinaal Simonis 60 jaar priester 
Met een pontificale eucharistieviering in de Catharinakathedraal op zondag 18 juni om 11.00 uur 
gedenkt kardinaal Simonis dat hij 60 jaar geleden tot priester werd gewijd. Het Kathedrale Koor 
luistert de viering op. 
 
Kerkennacht vrijdag 23 en zaterdag 24 juni 
2017 is weer een kerkennachtjaar. Op vrijdag 23 juni 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 is beschikbaar in de kerken en 
wordt in de stad verspreid.(ook te lezen op de site www.stmartinusutrecht.nl ) 
De meeste activiteiten vindt u in het stadscentrum. Daarbuiten bieden 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.  
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Kerkennacht Aloysius, 24 juni: eerste half uur programma voor kinderen 
Kerkennacht in de Aloysius op 24 juni start met een speciaal programma voor kinderen. De hele 
avond staat in het teken van religieuze poëzie, voorgelezen en gezongen. Het openingsdeel van de 
Kerkennacht is gereserveerd voor versjes en rijmpjes voor kinderen. Dit deel vindt plaats 19.00 – 
19.30 uur. De Aloysiuskerk is open. Toegang vrij. 
 
Lezing ‘Wat is Salafisme nu eigenlijk’, dinsdag 27 juni 20.00 uur 
Op dinsdag 27 juni, 20.00 uur, geeft dr. Joas Wagemakers een lezing voor het Utrecht Religie Forum 
over salafisme. Het salafisme wordt door zowel moslims als niet-moslims soms geassocieerd met 
groepen als al-Qa’ida en de Islamitische Staat (IS) en gezien als strenge, fundamentalistische of ‘pure’ 
groepering. Moslims ergeren zich soms aan de – in hun ogen – drammerige manier waarop salafi’s 
hun visie op de islam onder voortdurende verwijzing naar bronteksten proberen te promoten ten 
koste van meer traditionele interpretaties van de islam; niet-moslims ergeren zich soms aan lange 
baarden, niqabs en de weigering van sommige salafi’s om de hand te schudden van iemand van het 
andere geslacht. Toch is het salafisme een groeiende beweging onder moslims. Wat is het salafisme 
nu eigenlijk en hoe is de groei van deze trend te verklaren? 
De openbare lezing zal plaats vinden op Drift 25 zaal 0.02. Vooraf aanmelden is niet nodig. 
 
MEDEDELINGEN  
 
Gezongen vespers, zondag 25 juni 16.30 uur  
Op zondag 25 juni om 16.30 uur zingt het Gregoriaans Koor Utrecht de Vespers voor twaalfde zondag 
door het jaar. Plaats: Sint-Josephkerk, Draaiweg 44, Utrecht. 
Vooraf geeft Martijn Schrama o.s.a. een korte inleiding met de titel:  "Wie mij belijdt bij de mensen". 
De toegang is vrij, er is een collecte na afloop. 
 
Bedevaart naar Kevelaer , donderdag 17 en vrijdag 18 augustus 2017 
De Utrechtse bedevaart, voor jong en oud, sluit aan bij Kevelaer als plek, waar de Moeder Gods wordt 
vereerd als “Troosteres van de bedroefden”. En plaats ook om verdriet en verlies bij Maria neer te 
leggen.  
In diverse plaatsen rondom Utrecht zijn er opstapplaatsen voor de deelnemers. Het gezamenlijk 
vertrek van de bussen is donderdag 17 augustus om omstreeks 8.00 uur. De kosten voor deze reis 
bedragen €  45,-- per persoon. Hierin zijn niet begrepen de verblijfskosten in Kevelaer.  
Evenals vorig jaar kunt u er ook voor kiezen om één dag mee te gaan. Donderdag 17 augustus 
vertrekt de bus dan om ongeveer 21.30 uur weer uit Kevelaer.  De kosten voor de ééndaagse reis 
inclusief diner en koffie op de heen- en terugreis bedragen €  55,-- per persoon. 
Ook wordt er jaarlijks een fietsbedevaart georganiseerd. Dit jaar van 16 tot met 19 augustus 2017. 
Informatie via de secrataris. 
U kunt zich nog opgeven bij de secretaris van de Broederschap: mevrouw C.A.M. de Sain-Scholman, 
telefoon 030-6374128 of e-mail: secretariaatutrechtsebroederschap@hotmail.com, 
zie ook www.bedevaartkevelaer-utrecht.nl 
 
Christelijk meditatie- en gebedsweekend in een contemplatief klooster., 18 – 20 augustus 
Vanuit de Salvator/Binnenstadparochie Utrecht wordt er op 18, 19 en 20 augustus 2017 in de abdij 
“O.L.V. van Nazareth” in Brecht (België) een christelijk meditatie- en gebedsweekend georganiseerd. 
Een ieder die tot innerlijke rust en verstilling wil komen en daarbij de Liefde van God, en Jezus in zijn 
hart en in zijn leven nader op het spoor wil komen, is van harte welkom.  
Het onderwerp van dit weekend zullen de Psalmen zijn. We zullen het Evangelie van de dag op een 
Lectio Divina manier lezen, waarna we de geschreven overweging van p. M. Schrama o.s.a. 
bespreken. 
De kosten bedragen Euro 90,-. Dit bedrag is inclusief overnachtingen en maaltijden.  
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Er zijn kamers voor één persoon en kamers voor paren.  
Info en aanmelden: Flore Fanoy- van Waveren fmcfanoy@hotmail.com en Hettie van Hessen- 
Eijbergen tel.: 030-2725712. hettieeijbergen@gmail.com  
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