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                               +                        **************************************** 
                               +                           Vieringen van mei en juni 2022. 
                       +  +  +  +  +                  voor Surinamers, Antillianen, Nederlanders e.a.  
                               +                           In de kerk van Parochie St. Martinus geloofsgemeenschap  
                               +                           H. Johannes de Doper - H. Bernardus,  
                               +                           Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht. 
                               + 
                                                            **************************************** 
                        SURINAME 
                         ANTILLEN 
                       NEDERLAND            Beste mensen, 

         *********** 
          UTRECHT                 Hierbij ontvangt U ons maandbulletin met de uitnodiging 

voor de vieringen van 29 mei en 5 juni 2022  “Hoogfeest 
van Pinksteren“,  om 11:00 uur , en sluiten wij de “Paastijd“ 
af. 
 
De informatie hierover staat op de volgende pagina van dit 
maandbulletin. 

 
Bovendien wijzen wij u ook op de viering op 26 juni a.s., de laatste zondag  
van juni. Zoals gebruikelijk begint deze viering om 11.00 uur. 
 
Op Pinksteren hebben de Apostelen van Jezus de opdracht gekregen om 
overal het “ woord van God “ te verkondigen en zo treden wij in de 
voetsporen van de Apostelen, want hun opdracht is ook onze opdracht. Op 
Pinksteren worden de voorbeden in meerdere talen uitgesproken. 
 
Volgens goed gebruik wordt van elk Rooms Katholiek persoon verwacht, dat  
hij/zij, tijdens de Paastijd aan een Paasviering deel neemt. 
 

 
Wij wensen U allen een Zalige kerkviering. 

 
 

Namens de Bestuurscommissie: Mw. A. Destang, Mw. J. Esajas,  
Mw. R. Joghi, Mw. M. Lie-A-Lien,  
Mw. J. Rosalia en Dhrn. S. de Windt en  
K. Smits (priester). 
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Gebed van de maand 
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Vieringen van mei en juni 2022. 
 
 

Hemelvaartsdag, donderdag 26 mei,  11:00 uur 
Woord- en Communieviering o.l.v. 
pastor H. Harmsen met een cantor. 
 

 
 

Zondag 29 mei,  11:00 uur 
Woord- en Communieviering met de  
Surinaamse, Antilliaanse, Nederlandse E.A. 
gemeenschap o.l.v. pastor G. Martens  
m.m.v. Diversity  
(extra collecte Pinksteractie WNM) 
 

1e Pinksterdag, zondag 5 juni,  11:00 uur 
Eucharistieviering met de  
Surinaamse, Antilliaanse, Nederlandse E.A. 
gemeenschap o.l.v. pater J. Smit osa 
m.m.v. enkel zangers van Diversity. 
(extra collecte PCI) 
 

2e Pinksterdag, maandag 6 juni,  10:30 uur  
Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  
o.l.v. vader P. Brenninkmeijer  
m.m.v. zangers van Wladimirskaja. 
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Zondag 26 juni,  11:00 uur 

Eucharistieviering met de  
Surinaamse, Antilliaanse, Nederlandse E.A. 
gemeenschap o.l.v. pastor K. Smits 
m.m.v. enkel zangers van Diversity. 
 

(herdenken geboortedag H. Johannes de Doper 24 juni) 

 
 


