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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 

Juli 2017 

Datum Dag Tijd Locatie Agenda 

01 Za 18.30 JOB Taizéviering 

04 Di   Bezorging Martinus Magazine 

06 Do 13.30 MC Pastoraal Team Utrecht Stad vergadering 

11 Di 20.00 ALO Bestuursvergadering 

13 Do 10.00 PAU Thema ochtend 

 
PAROCHIELEVEN 
 
Aloysius 
Op vrijdag 23 juni is in de leeftijd van 97 jaar overleden mevrouw Cornelia Maria (Corrie) Terlingen-
van Arem. Zij woonde Lodewijk Napoleonplantsoen 52. Haar uitvaart heeft reeds plaats gevonden. 

 

Op donderdag 28 juni is in de leeftijd van 90 jaar overleden pater Louk Velthuyse sj. Pater Velthuyse 
woonde en werkte van 1974 tot 1980 in de Aloysiusparochie. Zijn uitvaart vindt plaats dinsdag 4 juli 
om 11.00 uur in de Sacramentskerk, Heyendaalseweg 300 in Nijmegen. Aansluitend is de begrafenis 
op de Begraafplaats Jonkerbos, Winkelsteegseweg 78, Nijmegen. Voorafgaand aan de viering is er 
gelegenheid om afscheid te nemen vanaf 10.00 uur in de kapel van Aqua Viva aan de 
Heyendaalseweg 290, Nijmegen. 
 
TEAMBERICHTEN 

 
Taizéviering zaterdag 1 juli 18.30 uur 
Zaterdagavond 1 juli 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. 
 

Vakantienummer Martinus Magazine wordt verspreid 
Vanaf woensdag 5 juli ligt het juli en augustusnummer van Martinus Magazine klaar voor de 
bezorgers. Dit zal tevens het laatste nummer zijn dat van dit blad verschijnt. Vanaf september komt 
er een nieuw parochieblad dat gemaakt gaat worden voor alle geloofsgemeenschappen van de 
Salvator-, Ludgerus-, en Martinusparochie. 
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In de laatste MM staat de vakantie centraal en de bijzondere dingen die een aantal mensen in die tijd 
ondernemen. Pastoor Huitink kijkt vooruit naar de reis die hij voor het eerst gaat maken naar zijn 
geboorteland, Indonesië – en hij vertelt over het leven van zijn moeder die daarvandaan kwam. 
Redactielid Adeline Riesselmann maakte de extreme pelgrimage naar het Ierse Lough Derg en doet er 
verslag van. En Anton Kruft vertelt over de vele jaren dat hij met een groepje maten in de vakantie 
klusjeswerk deed in een Frans vrouwenklooster. En verder voor de laatste keer in deze vorm de 
pagina’s van de geloofsgemeenschappen, de column van Anne, Heilig ding, het vieringenoverzicht en 
alle andere rubrieken en nieuwtjes. 
 

Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 7 juli 19.30 uur  
Op de vrijdagavond 7 juli 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de zusters 
Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). 
 
MEDEDELINGEN  
Vakanties pastores 
In verband met vakantie is pastoor Huitink afwezig van 10 juli tot en met 11 augustus, pastor Martens 
is van 17 juli tot en met 7 augustus afwezig en pastor Westerveld gaat met vakantie van 22 juli tot en 
met 14 augustus.  
 
Verschijnen Martinus Actueel 
In verband met de vakantie verschijnt er vanaf vandaag een Martinus Actueel voor twee weken. Op 
vrijdag 15 juli ontvangt u de nieuwe Martinus Actueel. 
 
“Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping” bijeenkomst zaterdag 2 september 
In het najaar komen de bisschoppen van de rooms katholieke kerk in Rome bij elkaar om te spreken 
over jongeren. Ter voorbereiding van de bijeenkomst is een document uitgegeven “Jongeren, het 
geloof en de onderscheiding van de roeping”  (te vinden op  de site van de Utrechtse 
parochies: www.sintludgerus.nl, www.stmartinusutrecht.nl). 
Het pastorale team van de Utrechtse parochies nodigt jongeren in de leeftijd van 16 tot 29 jaar uit om 
naar aanleiding van het document met elkaar te spreken over de betekenis voor geloof en kerk. Jonge 
mensen  zijn  van harte welkom op zaterdag 2 september in Kerkcentrum H. Johannes de Doper en H. 
Bernardus, Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht. De bijeenkomst wordt afgesloten met een 
gezamenlijke maaltijd. 
Aanmelding voor 26 augustus bij het secretariaat van de St. Martinusparochie, tel. 030-2546147, e-
mail: secretariaat@stmartinusutrecht.nl 
Voor nadere informatie: Gerrit Jan Westerveld, E-mail  gj.westerveld@tiscali.nl of 030-2963078. 
 
Aankondiging Alpha cursus 
Wat is Alpha 
Wie ben ik? Waarom leef ik? Wat is de zin van mijn leven… De diepere vragen in je leven. Komen ze 
wel eens bij je op? Alpha wil ze aan bod laten komen. 
In tien avonden en een weekeinde wil Alpha een (hernieuwde) kennismaking bieden met het 
christelijk geloof. 
Een Alpha-bijeenkomst begint om 18:30 uur met een maaltijd, gevolgd door een inleiding van een 
half uur. In deze inleidingen wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof, zoals 
'Wie is Jezus' en 'Waarom is Hij aan het kruis gestorven'. In kleinere groepen is er gelegenheid om tot 
21:30 uur door te praten over allerlei vragen die de inleiding oproept en ervaringen uit te wisselen 
over deze thema´s. 
Voor wie is Alpha? 
Alpha is zowel voor zoekenden een goede manier om kennis te maken met het christelijk geloof en 
tevens een goede manier voor gelovigen om je geloof op te frissen. 

http://www.sintludgerus.nl/
http://www.stmartinusutrecht.nl/
mailto:secretariaat@stmartinusutrecht.nl
mailto:secretariaat@stmartinusutrecht.nl
mailto:gj.westerveld@tiscali.nl
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Alpha is gratis, vrijblijvend en vooral gezellig. Een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen 
en samen het christelijk geloof te onderzoeken. 
Start : donderdag 21 september 2017 om 18:30  
 
Plaats : Het Bonifaciushuis, Nieuwegracht 61 te Utrecht. 
Lijkt het je wat? Je kunt je aanmelden via  richard.stegenga@lycos.com of  06 13 44 63 23. 
Meer info op de website : www.dekathedraal.com of www.deaugustinus.com 

mailto:richard.stegenga@lycos.com
http://www.dekathedraal.com/
http://www.deaugustinus.com/

