Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht
Centraal Secretariaat
Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl

Nieuwsbrief: 21-28
Week: 10 – 18 juli 2021
Jaargang: 05

Gezinsviering bij afsluiting schooljaar, zondag 11 juli – 15.30 uur, St. Augustinus Gemeenschap
Na twee geslaagde gezinsvieringen met Kerst en Pasen sluiten we dit schooljaar nu af met een gezinsviering (met
eucharistie). Dit initiatief komt wederom voort uit de Kindernevendienst van de St. Augustinusgemeenschap en vindt
plaats in St. Aloysiuskerk op zondag 11 juli om half vier. Pastoor Boogers zal voorgaan en organist Paul van der
Woude zorgt voor de muzikale begeleiding. De viering duurt ongeveer drie kwartier. Het thema van deze
gezinsviering is ‘op reis’. Alle kinderen en hun ouders zijn van harte uitgenodigd! Als de omstandigheden het toelaten
dan luiden we na de viering de zomervakantie vast in. Dat doen we in de tuin naast de St. Aloysiuskerk onder het
genot van limonade en wat lekkers. Graag vooraf aanmelden voor deze gezinsviering (wie van het gezin zijn aanwezig
en het telefoonnummer). Lukt dat niet, dan kan zondag 11 juli ook spontaan bij de kerk worden ingeschreven.
Alleen: vol is vol! We dragen allemaal een mondmasker (graag zelf meenemen), ook kinderen ouder dan 12 jaar.
Aanmelden kan via: augustinus.jongeren@gmail.com
Stil bij bestaan, maandag 12 juli – 10.30-12.00 uur, Bij Bosshardt Kanaleneiland
Gespreksgroep voor ieder die mee wil denken en praten over de vragen die het leven brengt. We starten het gesprek
vanuit een tekst uit de Bijbel. De volgende bijeenkomst staat gepland voor 12 juli, om 10.30 Sluit aan en doe mee in
dit ontmoetingsgesprek. Meld je aan: jesca.van.barneveld@legerdesheils.nl / 06 11406036. Adres: Marco Pololaan
115-117
Gebedsbijeenkomst, wekelijks op woensdag – 10.00 uur, St. Josephgroep
De St. Josephgroep heeft een nieuw onderkomen gevonden: De Zusters Augustinessen stellen kun kapel beschikbaar.
Adres: oude gracht 31, hoek waterstraat. Let op: de bijeenkomst start om 10.00 uur. U bent van harte welkom bij
deze kleine bijeenkomsten.
Geloven Nu, dinsdag 20 juli – 20.00-21.30 uur, Johannes-Bernarduskerk
Dinsdagavond 20 juli komt Geloven Nu weer bij elkaar. Geloven Nu stelt voor iedere bijeenkomst een passage uit de
Schrift centraal en biedt gespreksvragen om de deelnemers aan de praat te brengen over geloof, zin en de betekenis
ervan in hun leven nu. Adres: Oranje Nassaulaan 2 (Hoograven).
Zo maar eens een keer aanschuiven om te proberen kan ook! Meld je wel even aan: fhdegraaff@gmail.com
Restauratiefonds kerkklokken Augustinus
Laat de klokken van de St. Augustinuskerk weer klinken! Naar verwachting zal rond Kerst 2022 de St. Augustinuskerk
heropend worden na een grondige renovatie van de kerkzaal en bijgebouwen. Na onderzoek blijkt dat zeker drie van
de vier prachtige kerkklokken aan een grondige restauratie toe zijn. Het zou fantastisch zijn als de kerkklokken mooi
kunnen klinken bij de heropening van de St. Augustinuskerk. Misschien dat ook het Angelusklokje weer kan luiden.
Daarbij vragen wij uw donatie! Het streefbedrag is 10.000 euro. Helpt u mee?
Samenwerkende parochies NL33 ABNA 0234 1592 27 t.b.v. Restauratiefonds Kerkklokken Augustinus.
Maak een fijn verschil in het leven van een kind
Voor de jeugdigen van de afdeling Gezinshuizen en Gezinsgroepen van het Leger Des Heils Midden Nederland wordt
dringend gezocht naar gastgezinnen. Als gastgezin verzorg je tijdens weekenden en/of vakanties de opvang van een
jeugdige in je eigen gezinssituatie. De jeugdige woont in een van de gezinshuizen van Het Leger des Heils midden
Nederland. Zij wonen daar omdat hun biologische ouders door omstandigheden hen niet meer in eigen huis kunnen
opvoeden. Meer weten of de flyer bekijken: zie https://www.katholiekutrecht.nl/2021/07/06/maak-een-fijnverschil-in-het-leven-van-een-kind/
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Martinusdag: zondag 14 november 2021
Het is natuurlijk met het nodige voorbehoud…. Toch hebben Bestuur en Pastoraal team een bericht aan de
Gemeenschapsberaden van de geloofsgemeenschappen van de Martinusparochie verstuurd met de eerste
aankondiging van de Martinusdag 2021. Als de omstandigheden het toelaten willen we die vieren op zondag 14
november. De voorbereiding wordt in handen gelegd van een ‘werkgroep’ waarvoor de geloofsgemeenschappen
gevraagd is mensen af te vaardigen. En ook in deze nieuwsbrief de oproep: vindt u het leuk mee te werken aan de
voorbereiding van een corona-veilige Martinusdag? Graag laten weten via een mailtje aan ons centraal secretariaat:
secretariaat@katholiekutrecht.nl
Zomerrooster van half juli tot begin september
Met ingang van volgende week zal deze nieuwsbrief gedurende de zomerperiode tweewekelijks verschijnen. Als de
aard van de berichtgeving daarom vraagt, kunt u een extra editie verwachten. Kijk ook eens op onze website
https://www.katholiekutrecht.nl of facebook https://www.facebook.com/utrechtkatholiek
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