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Voedselbank tijdens de zomervakantie vanaf zondag 9 juli. 

Zoals al een paar jaar gebruikelijk houden wij deze zomervakantie weer elke week een inzameling voor onze 
Voedselbank. Wij hopen dat u ook dit jaar hieraan meedoet, want het is heel hard nodig. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om uw goederen of donatie op zondagmorgen in de kerk te brengen is dit ook op maandag- 
en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur mogelijk.  
De eerste inzameling is op zondag 9 juli. De laatste is op zondag 20 augustus. 
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. 
 
PAROCHIEAGENDA 
Zo. 2 juli   9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck 
   Muziek: Fred de Brouwer – St. Gertrudiskoor 
 
Ma. 3 juli 13.00 uur Vergadering pastorie (kamer 4) 
 
Wo. 5 juli 19.00 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor Rentinck  
 
Vr.  7 juli 10.00 uur 1e vrijdag van de maandviering. Voorganger pastor Rentinck 
 
Zo. 9 juli   9.30 uur Eucharistieviering. Voorganger pastor K. Smits 
   Muziek Fred de Brouwer - St. Gertrudiskoor 
 
MISINTENTIES 
 
Zo. 2 juli  Wim Velis, Nel Fonville – Verweij, Guus van Putten 
   t.g.v. een huwelijksverjaardag 
 
Zo. 9 juli  Guus van Putten, Ben Boerland 
 
SPREEKUUR PASTOOR Het eerstvolgende spreekuur door pastoor Huitink zal door de vakantie van de 

pastoor pas zijn op woensdag 16 augustus van 11.00 tot 12.00 uur.  
 
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 
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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 
Merwedekadekant aan de beurt. Help mee om het vrijwilligerswerk van de gemeenschap te ondersteunen.  
 
COLLECTE/GIFTEN  Collecte 25 juni 2017: € 129,95.  
  Andere inkomsten: Boekjes € 5,00. Bloemen € 9,70. Kaarsen € 19,20. 
 Restauratiefonds € 6,20. Aan alle goede gevers onze hartelijke dank.  
 
Vakanties pastores 

In verband met vakantie is pastoor Huitink afwezig van 17 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. 
 

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 
 
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. 
 
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. 
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. 
 

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. 
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 uur 
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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 
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