
 
 

                  St. Martinus Parochie    

           Locatie: Wederkomst des Heren____ 
                      De Klepels 

  Mededelingenblad van de Wederkomst des Heren 

       Parochiecentrum bij Bosshardt Marco Pololaan 115-117  3526 GB 

          Utrecht   Tel: 030-2893112  Banknr. NL20 INGB 0005 1533 67  

 t.n.v. Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland  te Utrecht                                                                                                                                                                           

         Opening centrum maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur         

                                                                e-mail: kolabri@ziggo.nl  e-mail: fmbeuningen@casema.nl 

   

   Agenda van zondag 2 juli t/m zondag 16 juli 2017 
                                           DEZE  AGENDA IS VOOR 14 DAGEN 

        ※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-

※ 

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

 

Dinsdag      4  juli   10.00 .12.00  uur   Spreekuur pastor Gérard Martens     

 

Woensdag   5  juli   10.00             uur   Ophalen en bezorgen van Martinus magazine 

                                                              dit nummer is voor de maanden juli en augustus 

                                10.30             uur   Viering van Gebed, Woord en Communie 

                                                               in Woon Zorgcentrum De Bijnkershoek 

                                                               “1
e
 woensdag” van de maand” 

 

Vrijdag       7   juli     9.00             uur   Morgengebed 

                                 10.30            uur   Viering van Gebed, Woord en Communie 

                                                               in Woon Zorgcentrum Hof van Transwijk 

 

Zondag       9   juli     9.30             uur   Woord en communieviering pastor H. Leijendekkers    

 

Dinsdag     11  juli                                  Geen spreekuur pastor Gérard Martens 

 

Vrijdag      14  juli     9.00             uur   Morgengebed 

 

Zondag      16  juli     9.30             uur   Eucharistieviering pastor P. Rentinck                           

 

※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※-※- 

 

Opbrengst collecte zondag 18 juni bedroeg  € 91. - – en van zondag 25 juni bedroeg € 114.-- 

Opbrengst Wereld spaarpot van 18 juni bedroeg € 4. - -  en van zondag 25 juni bedroeg € 5.- - 

Hartelijk dank voor uw goede gaven 

 

Overleden: † † † 
Op donderdag 8 juni is op de leeftijd van 91 jaar overleden de heer Johannes Gerardus Broekman. 

Hij woonde in woon zorgcentrum De Bijnkershoek 

 

Op vrijdag 16 juni is op de leeftijd van 88 jaar overleden mevrouw Johanna Maria van der Meulen van Hest. 

Zij woonde Hof van Transwijk 
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                                                                                                                                                                     z.o.z. 

 

 

Op zondag 18 juni is op de leeftijd van 88 jaar overleden mevrouw Maria Cambier. 

Zij woonde in woon zorgcentrum De Bijnkershoek 

 

Op woensdag 21 juni is op de leeftijd van 86 jaar overleden mevrouw 

Adriana Cornelia Clazina Straver Rijkelijkhuizen. Zij woonde in de van Bijnkershoeklaan 

 

Op vrijdag 23 juni is op de leeftijd van  86 jaar  overleden de heer Ludovicus-Josephus-Maria Rabou (Loek) 

Hij woonde in woon zorgcentrum De Bijnkershoek. 

                                                                                                                                                       

Martinus magazine: !-!-!- 
Het volgende berichtje zetten we maar in deze Klepels , omdat De Klepels volgende week niet verschijnt 

Als u Martinus magazine niet thuis ontvangt kan u volgende week zondag ,9 juli , een exemplaar van de 

lectuurtafel meenemen. 

                                                                                                                                                     

Bedevaart naar Kevelaar: !-!-!- 
Donderdag 17 en vrijdag 18 augustus bedevaart naar Kevelaar. Gezamenlijk vertrek op donderdag om 8.00 uur. 

Kosten per persoon € 45 voor deze twee dagen “ niet inbegrepen de kosten in Kevelaar ” 

U kunt ook kiezen om één dag mee te gaan dan vertrekt u donderdags om 21.30 uur weer uit Kevelaar, kosten 

voor deze ééndaagse reis  € 55. 

Informatie of opgave kunt u doen bij de secretaris van de Broederschap mevrouw C.A.M. de Sain- Scholman. 

Telefoon 030-637 41 28 of per e-mail secretarisutrechtsebroederschap@hotmail.com 

 

Vakanties pastores: !-!-!- 
Pastoor Huitink is van maandag 17 juli t/m vrijdag 11 augustus met vakantie. 

Pastor Martens is van maandag 17 juli t/m maandag 7 augustus met vakantie 

Pastor Westerveld is van zaterdag 22 juli t/m maandag 14 augustus met vakantie 

 

Ook in dit jaar, Kerken kijken in Utrecht: !-!-!- 
Met als thema “100 jaar De Stijl” staat deze zomer de stijl van de Utrechtse binnenstad kerken 

in de schijnwerpers. Kerken kijken kunt u dit jaar van dinsdag 27 juni t/m zaterdag 9 september. 

Behalve op de maandag, de andere dagen kunt u terecht van 12.00 tot 16.00 uur. 

Verdere informatie kunt u vinden op:  kerkenkijken.nl   

 

Goederenbank: !-!-!- 
Deze week wordt gevraagd; 

*brede lage pan doorsnee 30 cm en hoog 15 cm *dames en heren fietsen, fietssloten, fietstassen  *laptop 

*gereedsschapstrolley ( is metalen kastje met lades op wieltjes) *vaatwasser. 

Afgelopen week mensen blij kunnen maken met een stofzuiger en een combimagnetron. 

Er is vraag van uw kant voor iets of u hebt iets aan te bieden neem dan contact op met Edgar Martijn 

Tel: 030-261 85 39 

 

Gebouwen en financiën: (deelnemers): !-!-!- 
De toezegging om voor de zomer informatie te geven over de twee gehouden werkconferenties zal helaas 

niet lukken. We willen na de zomer eerst nog een aantal vervolgbijeenkomsten houden. De planning van  

deze bijeenkomsten ( wanneer, waar) maken we na de zomer bekend. 

Verder hebben de besturen de Stichting Kerkelijk waard beheer gevraagd onderzoek te doen naar de 

toekomstmogelijkheden betreffende alle gebouwen van de drie parochies 

                                                           Namens de stuurgroep van het samengaan proces, Rene Grotenhuis 

Koffie/thee: !-!-!- 
Elke zondag maar weer , en deze zondag is geen uitzondering, is er voor ons kerkgangers 

gelegenheid om na de viering een kopje koffie te gaan drinken. 

Vandaag staat de koffie ook klaar en de dames van de koffiegroep  schenken graag                      

een kopje voor u in. Wil er maar mee zeggen laat dit niet aan u voorbij gaan. 

 


