
 

  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 van de kerk wederkomstdesheren@katholiekutrecht.nl 

                                             e-mail van samenstellers: kolabri@ziggo.nl  offmbeuningen@casema.nl 

         Agenda van zondag 28 juli t/m zondag 11 augustus2019 
».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».».» 

 
Zondag       28  juli       9.30               uur    Eucharistie viering pastor P. Rentinck   

               

Dinsdag       30  juli     10.00 12.00             Spreekuur pastor Gérard Martens                                                           

 

Vrijdag          2 aug                                      Geen Morgengebed ' vakantie 

                                    10.30               uur   Viering van Gebed, Woord en Communie                                            

                                                                     ( in woon zorgcentrum Parc Transwijk ) 

                                                                          1e vrijdag van de maand 

 

Zondag         4  aug       9.30               uur  Woord en Communieviering pastor H. Harmsen 

 

Dinsdag        6  aug                                    Geen spreekuur pastor Gérard Martens, vakantie   

 

Woensdag     7. aug     10.30               uur  Viering in woon zorgcentrum De Bijnkershoek 

                                                                                 (1e woensdag van de maand) 

 

Vrijdag         9. aug        9.00               uur  Morgengebed 

 

Zondag       11 aug      9.30                  uur  Eucharistieviering pastor K. Smits                                              

 

*************************************************** 
Opbrengst collecte zondag 14 juli  €.128 - - en Wereld spaarpot van deze zondag €.32 - -          

Opbrengst collecte zondag 21 juli  €.118 - - en Wereld spaarpot van deze zondag €.15 - - 

Hartelijk dank voor uw goede gaven. 

                                                                                                                                        

Overleden: † † † 
Maandag 15 juli is op de leeftijd van 68 jaar overleden Ronny Willem Francois van der Lek 

Hij woonde Roosenveltlaan 

                                                                                                                                    z.o.z. 
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Verbazing: *- *- *- 
Zondag 14 juli werden we na de viering door pastoor H. Boogers bij gepraat hoe verder met onze 

gemeenschap? 
Er werd gesproken over de antwoorden die via de enquête formulieren waren binnen gekomen. Dit 

duurde echter niet lang daar pastoor Boogers vertelde dat zondag 1 september bij ons de laatste viering is, 

en dan gelijker tijd de huur van de zaal Bij Bosshardt wordt opgezegd. 

 

Verwarring en boosheid alom,( ook bij de mensen van het gemeenschapsberaad ) 

daar niemand op de hoogte was van de huuropzegging Bij Bosshardt.                    beetje 

Dit kwam al duidelijk naar voren bij het zien van de antwoorden                            boos 

op de enquêteformulieren. Hier spraken de meesten zich uit voor een zondagse viering. 

Als men van huuropzegging op de hoogte geweest zou zijn, dan was dit antwoord natuurlijk niet gegeven. 

Beetje ontstemd  zijn we richting huis gegaan, en dan nu maar afwachten en blijven hopen dat er voor 

onze gemeenschap toch een bevredigen oplossing wordt gevonden. 

Afgelopen woensdag 24 juli was er nog een ingelaste vergadering van de gemeenschapsraad, of daar iets 

uit gekomen is weet ik niet.  Kan het trouwens niet meenemen de woensdag is namelijk de dag dat de 

Klepels worden doorgestuurd. 

Net na het doorsturen van De Klepels nog een telefoontje van het gemeen- 

schapsberaad ontvangen. 

Het ligt in de bedoeling om tot een doordeweekse viering te komen 

en wel op de dinsdagmiddag om 14.00 uur. 

Vandaag zondag 28 juli zal Henny Pelman hier even aandacht aan besteden. 

 

Leuke vakantie tip:*- *- *- 

Tentoonstelling-Bij ons in de Biblebelt. 
In het Catharijne Convent kunt u deze tentoonstelling bekijken. 

Hier maakt u kennis met onze christenbroeders 

en zusters die met “refo's worden aangeduid. 

Ze worden ook wel “bevindelijke protestanten genoemd. 

Mensen die de bijbel vrij letterlijk serieus nemen als richtsnoer 

in hun leven en tegelijk ondernemend in het leven staan. 

Het Catharijne Convent heeft een mooie en informatieve expositie over de geschiedenis van deze 

stroming en hun levenskijk en levenswijze heden ten dage bijeen gebracht. 

De moeite waard om dit te gaan bezoeken. Individueel of u gaat donderdag 19 september met een 

rondleiding mee, in de Tussentijds van september krijgt u de nodige informatie hoe te handelen. 

De tentoonstelling loopt t/m zondag 22 september 

 

Nog een tip:  *- *-*- 
Iedere zondagmiddag “t/m zondag 1 september “is er muziek in de kloostertuin van het museum. 

In het Pandhof, een oase van rust in het hart van Utrecht, kunt u genieten van mooie muziekklanken. 

De toegang is gratis: er zijn twee concerten één van 13.30 tot 14.00 uur en de ander van 

15.00 tot 15.30 uur. Er wordt tweemaal het zelfde programma gespeeld, aan u de keuze. 

U kunt luisteren naar muziek van grote klassieke componisten, en ook genieten van swingende spirituals. 

Kijk voor het volledige programma op https://w.w.w.catharijneconvent.nl / activiteit...zomerconcerten. 

 

Koffie/thee: *- *- *- 
Afgelopen week hebben we te maken gehad met warm weer, je kunt eigenlijk beter zeggen met heet weer. 

Temperaturen waar wij Hollanders, op enkelen na”echt niet op zitten te wachten. Vandaag schijnt het niet 

te gek te worden, dat is mooi, nee dat is heel mooi. 

Een kopje koffie zal er dan ook best in gaan. Schroom niet, sluit u aan in de rij wachtenden en laat een 

heerlijk kopje voor u inschenken. 
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