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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 

27 Do 12.30 PAU Met Paulus aan tafel -bezinningsmaaltijd 

 
 
PAROCHIELEVEN 
Johannes-Bernardus 
Op dinsdag 11 juli is in de leeftijd van 85 jaar overleden de heer Michiel Johannes (Chiel) van Zelst. 
Zijn uitvaart vindt plaats op maandag 17 juli om 10.30 uur vanuit de Johannes Bernardus. 
 
TEAMBERICHTEN 

 Jaarverslag Aartsbisdom Utrecht 2016 
Het Aartsbisdom Utrecht heeft zijn activiteitenjaarverslag over 2016 gepubliceerd. Het is voor ieder 
toegankelijk via de link: https://drive.google.com/file/d/0B_GZTJW2I-ltd1pGTWUzOVBVYzA/view  
 
Internationale jongerenontmoeting Sant’Egidio in Barcelona, 25-27 augustus 
'More Youth, more Peace"! Onder dit motto organiseert Youth for Peace, de jongerenbeweging van 
Sant'Egidio, een Europese jongerenbijeenkomst, in Barcelona van 25 tot 27 augustus 2017. 
Geïnteresseerde jongeren en jongvolwassenen van 16 tot 30 jaar kunnen nog steeds inschrijven. De 
prijs is amper 250 euro. Inschrijvingen en info via YFP@santegidio.be . 
Bekijk de flyer (http://www.santegidio.be/event/more-youth-more-peace-europese-
jongerenontmoeting-in-barcelona/) Een mooie manier om augustus af te ronden! 
 
Sant’Egidio – gebedsdienst, vrijdag 1 september 19.30 uur  
Op de vrijdagavond 1 september 19.30 uur houdt Sant’Egidio het avondgebed in de kapel van de 
zusters Augustinessen op de Oudegracht (hoek Waterstraat). 
 
Eerstvolgende Taizéviering 2 september 18.30 uur 
Zaterdagavond 2 september bent u weer 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. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/0B_GZTJW2I-ltd1pGTWUzOVBVYzA/view
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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.  
 
Verschijningsdatum volgende Martinus Actueel 
In verband met de vakantie verschijnt de Martinus Actueel eens per twee weken. Op vrijdag 28 juli 
ontvangt u de volgende Martinus Actueel. 
 
 


