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      AGENDA VAN ZONDAG 18 JUNI T/M ZONDAG 2 JULI 2017 
                                       Deze agenda is voor 14 dagen 
*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* 

 
Zondag        18   juni     9.30                 uur   Eucharistieviering pastor H.Oostendorp 

 

Dinsdag       20   juni   10.00 – – 12.00 uur   Spreekuur pastor Gérard Martens 

 

Woensdag    21   juni   10.30                 uur   Viering in woon zorgcentrum De Bijnkershoek                      

                                                                      “derde woensdag van de maand” 
                                     14.30                uur   Vergadering Locatieraad en Pastoraatsgroep 

 

Donderdag   22   juni   20.00                uur   Koorrepetitie (laatste voor de zomervakantie) 

 

Vrijdag        23   juni      9.00                uur   Morgengebed        

 

Zondag        25   juni      9.30                uur   Woord en Communieviering pastor G. Martens 

                                                                                   vandaag nog met koor            

 

Dinsdag       27   juni                                     Geen spreekuur pastor Gérard Martens 

 

Vrijdag        30   juni     9.00                 uur  Morgengebed    

 

Zondag          2   juli      9.30                 uur  Woord en Communieviering pastor H. Leijendekkers             

 

*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
Opbrengst collecte van zondag 11 juni bedroeg € 85,00        

Opbrengst Wereld spaarpot van 11 juni bedroeg € 11,00 Hartelijk dank voor u goede gave.        

 

Vakantie koor:*** 
We zullen het 7 weken zonder koor moeten doen, de leden van het koor gaan ook genieten 

van een welverdiende zomervakantie. De laatste repetitie is op donderdag 22 juni en 

zondag 25 juni horen we het koor nog in de viering. De eerste repetitie na de vakantie 

is op  donderdag 17 augustus en zondag 20 augustus zingen zij weer in de viering. 

Wens u allen een prettige vakantie.                                               
                                                                                                                                                de stem even rust gunnen 

Paaskaars 2016:*** 
4 juni verloting van de paaskaars 2016, met als winnaar Henny Pelman hij is er reuze blij mee.          z.o.z. 
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Vervoer naar kerk en van kerk naar huis: *** 

We zetten het nog maar een keertje erin. 

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.                                     . 

 

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 

 

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 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 de 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. 

 

Vaderdag 2017:*** 
Vandaag, zondag 18 juni, zeer belangrijke dag het is immers Vaderdag.                                                                                

Er is door de vaders verwachtingsvol naar deze dag uitgekeken, en nu hopen 

zij maar dat ze vanavond kunnen zeggen het is een op en top Vaderdag 

geworden.   

 

Koffie/thee:*** 
De vaders zullen wel snel naar huis willen, maar eerst een kopje koffie drinken kan natuurlijk altijd. 

Ook alle anderen eerst aan de koffie en dan richting huis. 

 

 


