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Programma parochiedag Sint Martinus 2022     
 
Op 18 september viert de Parochie van de stad Utrecht 
samen door mensen van verschillende geloofsgemeen- 
schappen bij elkaar te brengen. Op die dag is er maar één 
gezamenlijke mis die om 10.30 uur in de Rafaelkerk in 
Overvecht. Tijdens de mis worden producten opgehaald 
voor de Voedselbank Utrecht. Een lijst met producten 
wordt vindt u in deze folder.  
 
Wanneer:  18 september 2022 
Waar:   St. Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4,  
    3562 RD Utrecht 
 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de 
vieringen. Na de mis is er een lunch (met brood en soep) 
en een workshopprogramma. 
 
Programma  
10:00 uur Ontvangst  
10:30 uur Aanvang eucharistieviering 
    Kinderwoorddienst  
11:50 uur Bestuur Parochie 
11:55 uur Inleiding workshops (Erik) 
12:15 uur  Lunch 
13:00 uur Workshops 
14:00 uur  Afsluiting met een borrel 
 
Kinderwoorddienst 
Deze kinderwoorddienst heeft als onderwerp 
duurzaamheid. We beginnen met een 
openings-gebed en starten daarna het verhaal: 
“Wie eet er van mijn donut” van Chantal Pires 
Gaspar-Goetheer, geïllustreerd met haar 
tekeningen.  
 
We gaan op reis met Sam naar het midden van de donut. 
Sam vindt donuts eten het lekkerste wat er is, maar door 
alle gulzigheid ziet hij niet dat de donut aan het 
verdwijnen is. Hij besluit op pad te gaan naar de koning en 
onderweg ontmoet hij Julie, die hem verteld dat hij 
tevreden moet zijn met "genoeg". Als knutsel gaan we van 
onze eigen voeten een “footprint” maken en de donut 
versieren als een prachtige wereldbol.  
 
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig. Meehelpen? 
Mail: Jong@katholiekutrecht.nl 
 
Door: Chantal Pires-Gaspar Goetheer, Brigith Boedhoe, 
Saskia verhoeven en Monique Kanawi-van der Zande 
 
 
 
 
 
 

Parish Day of the Saint Martinus Parish 2022 
 
On the 18th of September the Parish of the city of  
Utrecht celebrates together to bring the people of the 
different commuities together. On that day there is only 
one joint mass that starts at 10:30 in the Rafael church in 
Overvecht. During mass, items are collected for the  
Foodbank Utrecht. A list of items for inspiration can be 
fount at the end of this leaflet. 
 
When: 18th of September 2022  
Where: St. Rafaelchurch, Lichtenberchdreef 4, 
   3562 RD Utrecht 
 
You are warmly invited to join in the celebrations. After 
mass there is a lunch (with bread and soup) and a 
workshop programme. 
 
Programme 
10:00  Reception 
10:30  Start Mass in Dutch & English 
   Children’s catechism 
11:50  Word of welcome by Parish Board  
11:55  Introduction workshops 
12:15  Lunch  
13:00  Workshops 
14:00  Closing drink 
 
Children’s catechism (Dutch and English) 

The topic of the children’s catechism is 
 sustainability. We start with an opening 
 prayer and will read the story ‘who’s eating 
 from my donut?’, written and illustrated by 
 Chantal Pires Gaspar-Goetheer.  
 

 
Sam lives on a donut shaped world. We will travel with 
Sam to the middle of the donut. Sam loves to eat donuts, 
but he is so busy eating that he doesn’t see that the donut 
is dissapearing bit by bit. He decides to travel to the king 
and on his way he meets Julie and a wise man that teach 
him that he needs to be content with enough.  We will 
make our own footprint and decorate the donut with our 
footprints like a beautiful world.  
 
No need to register in advance. Do you want to help? 
Please mail to Jong@katholiekutrecht.nl.  
 
Organised by: Chantal Pires-Gaspar Goetheer, Brigith 
Boedhoe, Saskia verhoeven en Monique Kanawi-van der 
Zande  
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Workshops Parochiedag 2022 
 
Workshop Voetafdruk (kinderen)   
Gelijk na de viering starten wij met de 
gezinsativiteit. We eten samen de lunch in de 
tent in de tuin en sportieve spelletjes in het park. 
Als activiteit versieren wij onze voetafdruk met 
klein afval en natuurlijk komt onze donut ook 
weer terug! 
 
Aanmelden voor deze activiteit is niet nodig.  
Meehelpen? Mail: Jong@katholiekutrecht.nl 
 
Door: Chantal Pires-Gaspar Goetheer, Brigith Boedhoe, 
Saskia verhoeven en Monique Kanawi-van der Zande 
 
 
Zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijke huis 
In 2015 verscheen de encycliek Laudato si’ over de zorg 
voor de aarde als ons gemeenschappelijk huis. Intussen 
staat klimaatverandering hoog op de agenda en maken 
velen zich zorgen over de toekomst. In november komen 
de wereldleiders in badplaats Sharm-el-Sheikh, Egypte bij 
elkaar om verder af te spreken wie wat doet. Maar wat 
kunnen wij doen? En wat heeft dat met ons geloof te 
maken? Door: Huis van Dominicus (Erik Borgman en 
Hermen van Dorp) 
 
Hoe komt Diaconie en Caritas samen.  
De Parochiële Caritas Instellingen Sint Martinus staat voor 
het geven van financiële ondersteuning aan personen en 
groepen bij armoede en eenzaamheid. Zij nemen u mee in 
het leven van mensen binnen en buiten de Sint 
Martinusparochie en welke rol de Caritas hierin vervuld. 
Verder wil ze u laten meedenken welke bijdrage u kunt 
leveren als lid van u geloofsgemeenschap.  
Door: Erik Hoppenbrouwer, Monique van der Valk en Piet 
Kuijper. 
 
Duurzaam Utrecht 2030 
Stel, u bent de burgemeester of aartsbisschop die in 2030 
nadenkt over de kerk als groene energiecentrale voor 
onze Domstad. Na een creatief rollenspel gaan we in 
gesprek over wat wij als kerk kunnen bijdragen aan 
duurzame ontwikkeling. Misschien ook wel heel 
praktisch…. Kunnen we 's winters enkele kerken sluiten 
om energie te besparen? Of duurzame wensen van 
Utrechters met smalle beurs samen met de gemeente 
Utrecht, (hoge)scholen, en sociale partners mogelijk 
maken? Wat vindt u? Door: Ineke Malsch en Chantal 
Pires-Gaspar Goetheer. 
 
 
 
 
 

Workshops Parish Day 2022 
 

Workshop footprint (kids programme) 
Directly after mass we start with the family 
programme. We have lunch together in the tent in 
the garden and we play games in the park. We will 
also decorate our footprint with (clean) waste 
we’ve collected and of course the donut will be 

there again. 
 
No need to register in advance. Do you want to help? 
Please mail to Jong@katholiekutrecht.nl.  
 
Organised by: Chantal Pires-Gaspar Goetheer, Brigith 
Boedhoe, Saskia verhoeven en Monique Kanawi-van der 
Zande  
 
Care for the earth, our common house 
In 2015 the encyclic ‘Laudato Si’ was published concerning 
the care for the earth as our common house. Meanwhile 
climate change is a major concern and many worry about 
the future. In november the world leaders meet in Egypt 
to make further agreements who does what. But what can 
we do? And what does this have to do with our faith? 
Organised by: Huis van Dominicus (Erik Borgman and 
Hermen van Dorp) 
 
 
How do Diaconie and Caritas meet 
De Carits organisation of the Parish (PCI) gives financial 
support to people and groups in the case of poverty and 
loneliness. They will take you into the lives of people in 
and out of our Parish and into the role Caritas plays in 
these people’s lives. After that they’d like to let you think 
about the role you can play as a member of your 
community. Organised by: Erik Hoppenbrouwer, Monique 
van der Valk and Piet Kuijper. 
 
 
Sustainable Utrecht 2030 
Imagine you are the mayor of Utrecht or the cardinal who 
is considering to use the church as a green 
energyproduction site for Utrecht. Join a creative role-
playing game. After that we’ll discuss about what we can 
contribute to sustainable development as a church, as a 
community and as a member of that community. Maybe 
also very practical... Can we close some churches in winter 
to save energy? Or can we realise sustainable wishes of 
citizens of Utrecht with a small budget in cooperation with 
the municipality, schools and Universities and social 
partners? What do you think? Organised by: Ineke Malsch 
and Chantal Pires Gaspar-Goetheer 
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Pro Deo parochiedag Sint Martinus 
Pro deo is de naam van een maandelijkse serie 
bijeenkomsten, georganiseerd vanuit de 
Augustinuskerk.  Pater Martijn Schrama denkt 
met ons samen na over duurzaamheid. We laten 
ons inspireren door muziek, én door een paar 
teksten van Sint Augustinus, een eeuwgenoot van 
Sint Martinus. Daarnaast is er aandacht voor de 
vraag of je duurzaamheid ook mag toepassen op 
een groep, op een gemeenschap, zoals de 
samenleving. Is al onze zorg voor milieu en 
klimaat in feite ook geen zorg en aandacht voor onszelf als 
gemeenschap van mensen? Passende muziek bij dit thema 
wordt gezocht en uitgevoerd door Arnoud Heerings en 
Caspar Becx.  
 
Vrijwilligers Parochiedag Sint Martinus gezocht 
Om de parochiedag mogelijk te maken kan dit alleen met 
de inzet van de leden van de geloofsgemeenschappen. 
Graag nodig ik u uit om zich aan te melden om een 
bijdrage te leveren aan het welslagen van deze dag. 
Hieronder ziet een overzicht van werkzaamheden die 
verricht moeten worden en welke wijze u hiervoor kunt 
opgeven.  
 
Parochiekoor  
Koorleden van de diverse koren en de zangtalenten 
nodigen we uit om een bijdrage te leveren aan deze 
viering. Paul van de Woude is bereid gevonden hiervoor 
de coördinatie op zicht te nemen. De oefensessies worden 
gehouden op dinsdag 6 en 13 september 2022 in de 
Rafaelkerk, aanvang: 19:45 uur. U kunt zich hier opgeven 
bij het centraal secretariaat van de Sint Martinusparochie. 
E-mail:  secretariaat@katholiekutrecht.nl of  
Telefonisch: 030 – 254 6147 
 
Handen en voetjes Parochiedag 
Voor deze dag zijn er handen en voetjes nodig voor de 
opbouw, de dag zelf en de afbouw. De werkzaamheden 
zullen worden verdeeld over de vrijdag 16, zaterdag 17, 
zondag 18 en maandag 19 september 2022. 
 
De werkzaamheden omvatten het inrichten en aankleden 
van de kerk-workshopruimtes en de ontmoetingszaal. Het 
maken van de soep, broodjes en de verzorging op de dag 
zelf. Van verschillende geloofsgemeenschappen hebben 
we materialen in bruikleen gekregen voor deze dag echter 
dienen deze wel te worden opgehaald en op maandag te 
worden teruggebracht. Mogelijk is er iemand van de 
geloofsgemeenschappen die in het bezit is van een 
vervoermiddel om dit mogelijk te maken. Wanneer u 
bereid bent om op een of meerdere dagen ondersteuning 
te verlenen kunt zich opgeven bij Jos Sangers.  
Ook voor eventuele vragen kunt u bij hem terecht. e-mail:  

fam.sangers@planet.nl en telefonisch: 030 272 45 44 of 

06 554 829 09.  

Pro Deo Praish Day Saint Martinus 
Pro Deo is the name of a monthly series of 
meetings, organised from the Augustine 
church. Father Martijn Schrama is 
brainstorming together with us about 
sustainability. We will be inspired by music 
and the wisdom of Saint Augustine. 
Besides we consider the question can we 
apply sustainability to a group, or community, 
like our society? Is all our care for 
environment and climate also care for 

ourselves as community of people? Fitting music will be 
selected and preformed by Arnoud Heerings and Caspar 
Becx. 
 
 
Volunteers Parish Day Saint Martinus 
To make the Parish Day possible we need volunteers. We 
invite you to help out to help make this day a succes and 
be part of the bigger Catholic community of Utrecht. 
Below you can find what is needed and how to register for 
helping out.  
 
 
 
Parish Choir 
We invite people that like to sing to join in the choir of this 
day. Paul van de Woude will lead the choir. Practice 
sessions will be held on Tuesdays 6 and 13 September in 
the Rafael church in Overvecht. Practice start at 19:45. 
You can let the secretariat know when you want to join 
the choir by email: secretariaat@katholiekutrecht.nl or by 
phone: 030 – 254 61 47. 
 
 
 
Hand and feet 
We need many hand and feet before to prepare and build 
up, on the day itself and the day after. Practically this 
means Friday 16, Saturday 17, Sunday 18 and Monday 19 
September.  
 
We need to ready and decorate the church and the 
workshop spaces, we need to prepare the lunch. We also 
need to serve out the lunch and coffee and cake. If you 
want to help out on any of these days with any of these 
activities please let Jos Sangers know by mail 
fam.sangers@planet.nl or by phone 030 272 45 44 or 06 
554 829 09.  
 
We will be using materials from different commuities but 
those need to be picked up and returned. If you have a car 
and would be willing to help out that would be much 
appreciated. Please contact Jos.  
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Voedsel- Kledingbank 
De verantwoordelijke voor de inzameling van voedsel en 
kleding dragen er zorg voor dat deze bij de voedsel- en 
kledingbanken komen. Wie een (wijk) voedselbank mee 
wil laten delen dient mee te doen in een verdelingsgroep 
op 18 september 2022. U kunt zich hiervoor opgeven en 
voor eventuele vragen middels email: 
secretariaat@katholiekutrecht.nl.  
 
Middelen die zeer welkom zijn 
Een keer boodschappen doen voor de voedselbank? Deze 
producten kunnen we altijd gebruiken: 
- Pasta 
- Rijst 
- Couscous  
- Aardappelpuree 
- Pastasauzen  
- Soep 
- Ontbijtgranen 
- Broodbeleg (jam, pindakaas) 
- Vlees en vis in blik 
- Groente en fruit in blik 
- Zonnebloem- of olijfolie 
- Houdbare melk  
 
Verse producten  
Ook vers voedsel of bewerkte producten zijn van harte 
welkom, mits de houdbaarheidsdatum op staat en welke 
ingrediënten gebruikt zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Food and Clothing Bank 
During mass we will collect materials for the Food- en 
Clothing banks of Utrecht. Those that want to have a 
Food- or Clothing Bank join in on this initiative, has to 
participate in a group by mail 
secretariaat@katholiekutrecht.nl. 
 
 
 
Usefull items for Foodbank Utrecht 
Would you want to go shopping for the Foodbank 
Utrecht? These items are more than welcome: 
- Pasta 
- Rice 
- Couscous 
- Mashed potato powder 
- Pasta sauces 
- Soup 
- Breakfast grains 
- Jam, peanut butter etc. 
- Canned meat and fish 
- Canned vegetables and fruit 
- Sunflower oil or olive oil 
- Long shelf life milk 
 
 
Also fresh product are welcome as long as it contains an 
expiry date or list of ingredients.  
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