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      Agenda van zondag 4 juni t/m zondag 11 juni 2017 
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Zondag          4   juni          9.30               uur   Eucharistieviering   pastor P. Rentinck 

                                                                              Hoogfeest van Pinksteren 

 

Maandag       5   juni                                        2
e
 Pinksterdag bij ons geen viering 

 

Dinsdag         6  juni       10.00..12.00     uur   Spreekuur pastor Gérard Martens 

 

Woensdag     7   juni       10.30                uur   Viering in woon zorgcentrum De Bijnkershoek 

                                                                                     (  1
e
 woensdag van de maand ) 

 

Donderdag    8   juni      20.00                 uur   Koorrepetitie 

 

Vrijdag         9   juni         9.00                uur   Morgengebed 

 

Zondag        11  juni         9.30                uur   Eucharistieviering pastor K. Smits               
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Opbrengst collecte van donderdag 25 mei Hemelvaartsdag bedroeg € 49, - -    

En de Wereld spaarpot van  Hemelvaartsdag € 7, - - 

Opbrengst collecte van zondag 28 mei bedroeg € 106, - -          

En de Wereld spaarpot van deze zondag € 6, - - 

Hartelijk dank voor uw goede gaven. 

 

VERLOTING PAASKAARS “2016” :  «-«-«- 
U bent al in bezit van een paaskaars of u hebt er geen belangstelling voor, des ondanks is het toch wel leuk om 

loten te kopen. Wordt u winnaar dan kunt u de kaars aan een ander geven of u gooit de kaars nog een keer in de 

verloting. 

                                         Tegen al de anderen kan ik alleen maar zeggen koop veel loten des te groter            

                                         is de kans voor u om met deze mooie kaars op weg naar huis te gaan. 

 

Martinus magazine: «-«-«- 
Afgelopen week is bij de parochianen op het Kanaleneiland het Martinus magazine bezorgd. U die niet op het 

eiland woont kan na afloop van de viering een exemplaar van de lectuurtafel meenemen. 

Ook dit magazine is weer de moeite waard om te lezen.                                                               z.o.z. 
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Groot Kerkdictee: ^-^-^ 
Waar blijven de Utrechters? dat vraagt de organisatie van dit dictee zich af. 

De aan melding loopt bijzonder traag. Opgeven kan nog tot vrijdag 9 juni. 

Het aantal inschrijvingen staat momenteel op 32 en bij het vorige dictee stond dit op 50.                  

Het dictee is op vrijdag 23 juni in de Domkerk, het inschrijfgeld is € 15. - – 

Het dictee is een is een onderdeel van het openingsfeest van Kerkennacht. 

 

Sacramentsprocessie: ^-^-^ 
In de Ludgeruskapel is ook dit jaar weer de Sacramentsprocessie met zang en gebed. “Zaterdag 17 juni” 

Voorafgaand aan de processie is er om 16.30 uur een H. Mis, celebranten zijn pater Ignatius Maria en priester 

Koos Smits. 

Na afloop is er een gezamenlijke pot-luck maaltijd in de tuin van de zusters. We vragen mensen een gerecht 

mee te nemen. Waar? St. Ludgerus aanbiddingskapel: Bonifaciusstraat te Zuilen. 

 

Inspiratiedag Kro - Ncrv: ^-^-^ 
De inspiratiedag van deze twee omroepen is een gloednieuw ledenevenement. In samenwerking met Kansfonds 

is een boordevol programma samengesteld waarin geloof, bezinning en cultuur centraal staan. 

Museum Catharijneconvent is het kloppend hart van de inspiratiedag. Er zijn diverse lezingen en workshops in 

het museum en de Zandtovenaar laat live zijn kunsten zien. Ook kunt u meedoen aan een stadswandeling langs 

religieuze bezienswaardigheden. 

Alle presentatoren van de levensbeschouwelijke programma´s zijn deze dag aanwezig. Laat u verrassen met  

inspirerende voorbeelden van diaconale presentatie uit het hele land, luister naar mooie verhalen van KRO en 

NCRV coryfeeën zoals Annemiek Schrijver (De Verwondering) Wilfred Kemp (Kruispunt) Jacobine Geel 

( Jacobine op zondag), Leo Fijen ( Geloofsgesprekken) en Roderick Vonhögen ( Roderick Zoekt Licht) zijn 

in Utrecht aanwezig. 

Kom ze ontmoeten op zaterdag 24 juni van 10.30 tot 18.00 uur Prijs € 7, . .  per persoon. 

Aan kassa kunt u geen tickets kopen, kunt u alleen vooraf boeken. 

Actie.kro.nl   actie/item/inspiratiedag-parochies en kansfonds. 

Kansfonds en KRO-NCRV nodigen u van harte uit om op zaterdag 24 juni naar Utrecht te komen. 

 

Vervoer naar kerk en van kerk naar huis: ^-^-^ 
We moeten het drie weken zonder onze vaste chauffeurs doen zij genieten van een welverdiende vakantie. 

Vraag aan u is nu als er mensen zijn die in deze periode iemand mee willen nemen 

naar de kerk, kunnen zij zich na de viering melden bij Rob Zegers of Henny Pelman. 

Ook vragen wij vriendelijk aan iedereen, die nu gehaald en terug gebracht wordt,        → 

zelf eens te kijken hoe zij mogelijk op andere wijze naar de kerk kunnen komen. 

 

Goederenbank: ^-^-^ 
Er wordt nog gevraagd: 

*brede lage pan 30 cm doorsnee en 15 cm hoog *dames en heren fietsen *fietstassen en sloten. 

*laptop *waterpomptang *vaatwasser *gereedschappen trolly. 

Deze week zijn mensen blij gemaakt met *elektrische naaimachine *zakken kinderkleding *fiets. 

Voor het vragen of aanbieden van goederen kunt u contact opnemen met Edgar Martijn tel:261 85 39 

 

Koffie/thee: ^-^-^ 
Deze zondag net even anders dan andere zondagen Hoogfeest van Pinksteren en daar naast ook nog eens de 

verloting van de paaskaars 2016. 

Een kopje koffie erbij en het is een droomstart van dit Pinksterfeest 

 

                     Prettige Pinksterdagen           

                                               


