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GOD HEEFT FEEST 
Hij viert zijn naamfeest. 
Wij mogen het met Hem meevieren, want Hij is onze God. 
In de loop van de geschiedenis heeft God Zijn gezicht aan ons laten zien en ons vertelt wie Hij is. 
Abraham weet ervan, hij werd door God geroepen op weg te gaan met zijn familie. Hij kwam in een 
vruchtbaar land. 
Mozes ontdekte Hem in een brandend braambos en vroeg om Zijn naam en hij volgde Zijn weg. Het 
was geen eenvoudige weg, maar die weg had wel een goede bestemming. Hij maakte Zijn naam waar 
“Ik zal bij je zijn”. En hij belandde in een land van melk en honing. 
Jezus liet het gezicht van God aan ons zien. Hij wees ons de weg naar een wereld van barmhartigheid, 
liefde en vrede.  
God is als een Vader. Jezus wijst ons, hoe je als Godskinderen met elkaar kunt leven in een Geest van 
liefde verbondenheid. 
Daarom is Gods naamfeest een feest iedereen. 
Pastor Theo de Wit 
 
PAROCHIEAGENDA 
Zo.  11 juni   9.30 uur Oecumenische viering met de Nicolaïkerk. 
   Voorgangers pastor Hans Harmsen en dominee Rebecca Onderstal 
   Kindernevendienst en crèche. 
   Inzameling Voedselbank Rivieren- en Dichterswijk 
 

Di.  13 juni   9.30 uur Vrouwenclub Adriana (kamer 3) 
 

Wo. 14 juni 11.00 uur Spreekuur pastoor Huitink 
  19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck  
  20.00 uur Bijbelavond (kamer 4) 
Do. 15 juni 19.30 uur Pastoraatgroepvergadering (kamer 1) 
 

Zo. 18 juni   9.30 uur Woord- en Communieviering, pastor Gerrit Jan Westerveld 
   Muziek: Tim de Vries 
 

MISINTENTIES 
 

Zo.  11 juni  Guus van Putten, Ben Boerland, Nel Fonville - Verweij 
 

Zo. 18 juni  Nel Fonville - Verweij 
 

SPREEKUUR PASTOOR Het eerstvolgende spreekuur door pastoor Huitink zal zijn op  
 woensdag 14 juni van 11.00 tot 12.00 uur in de pastorie.  
 

PASTORAATGROEP 
Diaconie vacature     diaconie@stgertrudis.nl 
Catechese José Krul 06-28577097  catechese@stgertrudis.nl 
Gemeenschapsopbouw Leny van Geffen 030-2896310  opbouw@stgertrudis.nl 
Liturgie Leny van Geffen 030-2896310  liturgie@stgertrudis.nl 
Algemeen Diederik Wienen 030-2671758  pastoraatgroep@stgertrudis.nl 
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BEREIKBAARHEID Buiten de openingstijden van het secretariaat kunt u voor de ziekenzegen,  
 de ziekenzalving of het melden van een uitvaart bellen naar: 06 – 51 29 36 31 
 

0UD PAPIER 
Op maandag- en woensdagmorgen kunt u tussen 10.00 en 12.00 uur uw oud papier inleveren bij de container. 
De volgende zaterdaginzameling is op 10 juni en 8 juli 2017. 
Woont u in Rivierenwijk, dan komen de vrijwilligers op woensdagmorgen om de week het bij u voor de deur 
ophalen. De ene week is het deel tussen de Jutfaseweg en de Rijnlaan aan de beurt (even weken) en de andere 
week wordt er opgehaald tussen de Rijnlaan en de Merwedekade (oneven weken). Deze week is de 
Jutfasewegkant aan de beurt. Help mee om het vrijwilligerswerk van de gemeenschap te ondersteunen.  
 

COLLECTE/GIFTEN  Collecte 1e Pinksterdag 4 juni 2017: € 141,29. 2e Pinksterdag € 47,65. 
Deurcollecte Missionarissen € 102,60. 1e Vrijdagviering 2 juni € 12,70.  

  Weekmissen mei 2017 € 21,45. 
 Andere inkomsten: Boekjes € 5,15. Bloemen € 7,40. Kaarsen € 30,55. 
 Restauratiefonds € 7,20. Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.  
 

Oecumenische gebedsviering zondag 11 juni met inzameling Voedselbank 

Aankomende zondag 11 juni is er samen met de Nicolaïkerk een oecumenische gebedsdienst in de St. 
Gertrudiskerk. 
Op deze zondag van de drie-eenheid zetten we 3 belangrijke heiligen in het zonnetje. St. Willibrord, St. 
Martinus en St. Gertrudis. St. Willibrord heeft heel lang geleden het geloof naar ons land gebracht, St. Martinus 
is onze stadspatroon en elk jaar in november vieren we zijn feest. En natuurlijk de naamgeefster van onze kerk 
St. Gertrudis. 
Er is ook een crèche voor de kleintjes tot 4 jaar. Zij kunnen al om 9.15 uur in de pastorie worden gebracht en 
na afloop van de viering daar weer worden opgehaald. 
Tevens is er een inzameling voor de voedselbank van Rivieren- en Dichterswijk.  
Zoals gebruikelijk kunt u bij de inzameling voor de Voedselbank weer uw 
goederen of donatie voor de aanvang van de viering achter in de kerk inleveren. 
Etenswaren die de Voedselbank graag wilt hebben zijn o.a. groente in pot of blik, 
rijst, pasta, pureepoeder, saus voor rijst en pasta, kaas in plastic voorverpakt 
(liever een aantal kleinere stukken dan één groot stuk), houdbare 
vlees/visproducten in blik, houdbare melk en melkproducten, koffie, thee, 
houdbaar zoet broodbeleg, knäckebröd, crackers, ontbijtkoek, vruchtensap, vruchtenlimonadesiroop of 
frisdrank, enz. Liever geen alcoholische dranken. 
Donaties zijn ook van harte welkom. Daar kunnen ze weer verse levensmiddelen van kopen. 
 

Data Bijbelgroep en Geloven Nu  

In het nieuwe Martinus magazine staan de data van de Bijbelgroep en Geloven Nu verkeerd gemeld. 
De Bijbelgroep is op woensdag 14 juni en Geloven Nu is op dinsdag 20 juni. Ze beginnen beide om 20.00 uur. 
Onze excuses hiervoor. 
 

Bijbelavond woensdag 14 juni 

Op woensdag 14 juni om te luisteren naar de Schrift. We lezen dan het Evangelie van Sacramentsdag op 
zondag 18 juni, Johannes 6, 51-58. U kunt zich op deze avond voorbereiden aan de hand van de volgende 
vragen: 
- In welk verband staat deze lezing? Begint u daarom te lezen vanaf Johannes 6, 1 - 50 
- Wie is Jezus, zoals Hij zichzelf presenteert? 
- Wat betekent Jezus voor het leven van de Kerk? voor mijn leven? 
De avond is van 20.00 uur tot rond 21.30 uur en vindt plaats in het pastorie van de St Gertrudiskerk.  
Graag tot ziens. 
Pastor P. Rentinck 
 

Muzikale Thema Vesper zaterdag 17 juni, 18.00 uur St. Aloysiuskerk 

In de Muzikale Thema Vesper op 17 juni a.s. zal het Amarilli Consort optreden. Acht zangers die zijn 
gespecialiseerd in Oude Muziek. Zij zullen ons onder het thema ‘Licht in de Nacht’ trakteren op vroeg -barokke 
composities van o.a. Christobal de Morales (1500-1553), William Byrd (1540-1623) en Jean Lhéritier (1480-
1522). Het lijkt als of deze muziek voor de prachtige akoestiek van de St. Aloysiuskerk is geschreven – een 
kerk die pas 450 jaar later werd gebouwd. Ik meen dat dit een mooi stuk bezinning zal worden in onze drukke 
tijden. De MTV is op zaterdag 17 juni 2017 om 18.00 uur in de St. Aloysiuskerk. Toegang is gratis, en zoals 
altijd zal er bij de uitgang een collecte ter bestrijding van de onkosten zijn.  
Sebastian Holz 


