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Weest niet bang! 

Het evangelie van deze zondag is een gedeelte uit de zendingsrede van Jezus. Hierin geeft Jezus zijn 
leerlingen de opdracht, om van Hem te getuigen. Hij waarschuwt ze dat ze ook op tegenweer zullen 
stuiten. Tot twee keer toe bezweert Jezus zijn leerlingen: Weest niet bang! Weest niet bevreesd! 
Tegenover angst en vrees roept Jezus op, vertrouwen te hebben in Onze Vader in de hemel. Dat deed 
ook de profeet Jeremia. En zo gaat Jezus zelf ons voor, 
Pastor P. Rentinck 
 
PAROCHIEAGENDA 
Zo. 25 juni   9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Oostendorp 
   Muziek Tim de Vries 
  12.45 uur Presentdag vormelingen (pastorie) 
  17.00 uur Maaltijd presentdag (pastorie) 
 

Di.  27 juni 20.00 uur Vrouwenclub Adriana (kamer 3) 
 

Wo. 28 juni 11.00 uur Spreekuur pastoor Huitink 
  19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck  
 

Zo. 2 juli   9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck 
 

MISINTENTIES 
Zo. 25 juni  Voor alle overledenen 
 

Zo. 2 juli  Wim Velis, Nel Fonville – Verweij, Guus van Putten 
   t.g.v. een huwelijksverjaardag 
 

SPREEKUUR PASTOOR Het eerstvolgende spreekuur door pastoor Huitink zal zijn op  
 woensdag 28 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 
 

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 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.  
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COLLECTE/GIFTEN  Collecte 18 juni 2017: € 349,70.  
  Andere inkomsten: Boekjes € 4,20. Bloemen € 7,50. Kaarsen € 19,15. 
 Restauratiefonds € 7,20. Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.  
 

Kerkennacht 2017 in de St Catharina kathedraal 

Dit jaar wordt op vrijdagavond 23 juni Kerkennacht Utrecht plechtig geopend in de Domkerk, en wel met een 
vesperviering en een dictee. Prachtige symboliek van het Bijbels procedé: “dat wij zingend uitdrukking geven 
aan onze dankbare vreugde jegens God, en dat wij mensen goed luisteren naar God, zijn Boodschap correct 
opschrijven en getrouw uitvoeren.” 
Zaterdag 24 juni gaan verschillende kerken in de stad Utrecht open, niet alleen voor een toeristisch bezoek, 
maar ook voor een ervaring van de kerk als religieus bouwwerk. Daarom organiseren plaatselijke 
gemeenschappen creatieve en verrassende activiteiten, zoals bijv. de Anglicaanse Holy Trinity church alle 150 
psalmen ten gehore gaat brengen. 
Dit jaar zal ook de Rooms-Katholieke St. Catharinakathedraal geopend zijn. Het is nog wel het hoogfeest van de 
geboorte van Johannes de Doper, exact een half jaar vóór de geboorte van Jezus. Dat is tegelijk de 
grondgedachte van het kathedrale kerkennacht-comité: om het bezoek aan de kerk een stapje te laten zijn op 
weg naar de Heer. Deze religieuze sfeer zal op relaxte wijze worden gecreëerd door rust en stilte, door wat 
orgelmuziek en Taizégezang, door enkele klinkende Bijbelcitaten. De bezoekers kunnen zelf antwoord geven 
door een waxinelichtje of kaarsje aan te steken, een bezoekje aan het tabernakel te brengen en tenslotte een 
bijbeltekst mee naar huis te nemen. Onderwijl staan gastheren en gastdames klaar om iets van de Bijbelse 
gastvrijheid te laten proeven. 
Welkom zaterdag 24 juni, vanaf 12.00 tot 23.00 uur.  
Kathedraal Kerkennacht-comité, priester Koos Smits 
 

Kerkennacht St. Aloysiuskerk, 24 juni: eerste half uur programma voor kinderen 
Kerkennacht in de St. Aloysiuskerk 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. 
 

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 inbegrepen 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 secretaris.  
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 
 
Kerken Kijken Utrecht 2017 
Deze zomer is de 35ste editie van Kerken Kijken Utrecht. Van 23 juni t/m 9 september zijn de deuren van elf 
binnenstadskerken voor het publiek geopend. Ruim tweehonderd vrijwillige gidsen staan klaar om mensen 
gratis rond te leiden. Alle kerken zijn rolstoeltoegankelijk. Per jaar trekt Kerken Kijken Utrecht ruim 
vijftigduizend bezoekers naar de binnenstad. Onder de deelnemende kerken is ook de St. 
Catharinakathedraal.  
Voor de openingstijden van de kerken: klik hier. Soms is een kerk dicht wegens huwelijks- of rouwdiensten. 
Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. 
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