
 

 

 

              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 16 juli t/m zondag 30 juli 2017 
                                      deze Klepels is voor 14 dagen 

 ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜    

 
Zondag       16   juli          9.30          uur  Eucharistieviering pastor P. Rentinck 

 

Dinsdag      18   juli                                  Geen spreekuur pastor Gérard Martens (vakantie)             

 

Woensdag   19   juli         10.30         uur   Viering van Gebed, Woord en Communie 

                                                                            “derde woensdag van de maand” 

 

Vrijdag        21   juli          9.00          uur    Geen morgengebed “vakantie” 

 

Zondag        23   juli         9.30           uur    Woord en Communieviering pastor H. Harmsen 

 

Dinsdag       25  juli                                     Geen spreekuur pastor Gérard Martens 

 

Vrijdag        28   juli         9.00           uur   Geen morgengebed  “vakantie” 

 

Zondag        30   juli         9.30           uur   Eucharistieviering pastor H. Oostendorp                                              

 

 ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ ⁜ 
Opbrengst collecte van zondag 25 juni bedroeg      €  91. - -      

en van zondag 2 juli bedroeg  € 90. - - 

Opbrengst Wereldspaarpot zondag25 juni bedroeg  € 14. - -      

en van  zondag 2 juli bedroeg  €  4. - -                        Hartelijk dank voor uw goede gaven. 

 
Overleden: † † † 
Op dinsdag 27 juni is op de leeftijd van 93 jaar overleden Gerardus Nicolaas Hansen 

Hij woonde op de van Bijnkershoeklaan 

 

Op woensdag 28 juni is op de leeftijd van 89 jaar overleden Cornelia Wilhelmina de Reuver-Bouhuijzen 

Zij woonde op de van Bijnkershoeklaan 

 

Op donderdag 29 juni is op de leeftijd van 92 jaar overleden Edith Dorothea Spier-Greinert 

Zij woonde Hof van Transwijk                                                                                                          z.o.z. 
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Alpha cursus “start september“  
Wat is Alpha: De diepere vragen van je leven, komen ze wel eens bij je naar boven? Alpha wil deze vragen aan 

bod laten komen. 

In 10 avonden en een weekend wil Alpha een kennismaking bieden met het christelijke geloof. Een Alpha 

avond begint om 18.30 uur met een maaltijd, gevolgd door een inleiding van een half uur. 

In de inleiding wordt ingegaan op diverse kernpunten van het christelijk geloof, zoals Wie is Jezus' en waarom 

is Hij aan het kruis gestorven. 

In kleine 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. Alpha is gratis en ieder kan er aan deelnemen. 

Start donderdag 21 september om 18.30 uur. Waar? Het Bonifaciushuis Nieuwegracht 61. 

Aanmelden kan bij e-mail richard.stegenga@lycos.com of telefonisch 06-13 44 63 23 

Voor info: www.dekathedraal.com   of   www.deaugustinus.com 

 

Martinus magazine:  
Voor u die het Martinus magazine niet thuis ontvangt. 

U bent nog niet in  bezit van het dubbele Martinus magazine ( de maanden juli en augustus) 

geen enkel probleem u kunt na de viering 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.   Morgen dus! 

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

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 binnen stadskerken 

                   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 

 

Dankkaart van de vrijdagse gebedsgroep:  
Gestuurd naar parochie bestuur en leden van de Wederkomst des Heren. 

Hartelijk dank dat wij iedere vrijdagmorgen gebruik mogen maken van de ruimte in Bij Bosshardt voor ons 

morgengebed.  De vrede van de Heer zij met jullie. 

De volledige tekst met de namen van de ondertekenaars “ van deze kaart “hangt op het prikbord. 

 

Koffie/thee:  
De eerste week van de vakantie ( Midden Nederland ) zit er op. Wat onze vieringen betreft is er geen vakantie 

alles draait lekker door, wel op een lager pitje. Zo moeten we het 7 zondagen zonder koor doen. 

Het koffie drinken gaat hier echter niet onder gebukt, elke week staat de koffie voor ons klaar. 

Zo ook deze zondag, dus laat na de viering een kopje voor u inschenken. 

 

                                                             Prettige  vakantie   
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