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Open kerk Allerzielen
dinsdag 2 november
14.00 - 17.00u
Kerk open voor het opsteken van een kaarsje, een gebed en een gesprekje
19.30u (Half acht!)
Allerzielenviering met koorgroep GeNOOTen en Jos Hettinga

Welkom
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Martinusdag
Zondag 7 november 10.30u
Het bestuur en pastoraal team van de Sint Martinusparochie nodigen u van harte uit voor
de Martinusdag die we volgende week zondag 7 november in de Rafaelkerk vieren. Op
deze jaarlijkse dag ontmoeten de geloofsgemeenschappen elkaar en bouwen we aan de
toekomst van Katholiek Utrecht.
De viering in de Rafaelkerk begint om 10.30 uur. Voor de kinderen is er een eigen
Kinderwoorddienst. Het volledige programma van de dag vindt u in Tussentijds Magazine
van november en op de website.
Denkt u ook aan de inzamelingen voor de Voedselbank en Kledingbanken?
Verzoek om hulp
We hebben een jaar moeten overslaan, maar nu is de Martinusparochiedag weer mogelijk!
We beseffen dat het kort dag is maar toch hebben nog handjes nodig om deze dag te
kunnen laten slagen. We spreken de verwachting uit dat ondanks het korte tijdsbestek dat
u positief zal reageren op dit verzoek.
We zoek handjes voor;
Vrijdag 5 november
- Opbouw zalen en keuken
Zaterdag 6 november
- Aankleden zalen
- Hulp voor het maken van verse soep.
Zondag 7 november
- Bemanning voor de 4 uitgiften buffetten o.a. koffie, soep
- Serveerders/buffet aanvuller
- Drankje hapje serveerders ter afsluiting
We willen deze dag graag laten slagen, maar we kunnen niet zonder de handjes om alles
te kunnen realiseren. Het zou mooi zijn dat u ook daarin een steentje bijdraagt.
Dat kunt u doen door te bellen op:
06 554 829 09 of 030 2724544 of via dit mailadres:
fam.sangers@planet.nl
Bij voorbaat al dank voor uw inzet, u wordt door ondergetekende benaderd voor de
dagindeling en details.
Met vriendelijke groet,
Namens de werkgroep Sint Martinusdag
Jos Sangers
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