
                               +                          **************************************** 
                               +                           Viering van januari 2023. 
                       +  +  +  +  +                  voor Antillianen, Surinamers, Nederlanders e.a.  
                               +                           In de kerk van Parochie St. Martinus geloofsgemeenschap  
                               +                           H. Johannes de Doper - H. Bernardus,  
                               +                           Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht. 
                               + 
                                                            **************************************** 
                        ANTILLEN 
                       SURINAME 

                       NEDERLAND           Beste mensen, 
         ***************** 

          UTRECHT               Met dit maandbulletin nodigen wij U van hart uit voor de 

bijwonen van de maandelijkse Eucharistieviering op zondag 

29 januari a.s. om 11:00 uur. 

 

Het jaar 2023 is nog nieuw en daarom wensen wij U allen nog een gezegend en gezond jaar toe. 

 

We blijven voorzichtig en blijven kijken of alles goed gaat. 

We houden ons aan de adviezen van de Rijksoverheid en het bisdom. 

 

Gezien de vele enthousiaste reactie, is er besloten volgend jaar weer een Bedevaart te 

organiseren, voorafgegaan door een dienst in de Petrus Donderskerk. 

Datum: zondag 9 juli 2023. 

Nadere informatie volgt. 

 

Het Kerkcentrum is doordeweeks open! Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 - 

12:00 uur. Er is een gastvrouw aanwezig. U kunt terecht voor een kopje koffie of thee, een 

praatje, een bezoekje aan de Mariakapel voor het opsteken van een kaarsje, te bidden of te 

mediteren. U kunt bij hen ook een intentie voor een viering opgeven (kosten: €11,--) 

 

Intenties kunt u ook opgeven (eventueel telefonisch: 020-2880212) door middel van een 

envelopje met € 11,-- in de brievenbus van de kerk te deponeren met op de buitenkant 

‘INTENTIE’ en op een briefje voor welke datum en voor wie de intentie is.  

 



Gebed van de maand 
 

Heer Jezus Christus, 

sterk onze broeders en zusters, 

die vervolgd worden omwille 

van hun geloof in U en van Uw Kerk. 

Schenk hen Uw Geest van kracht 

en overwinning.  Amen. 

 

 

 

 

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 (pastor). 
 



Viering van januari 2023 

 
zondag 29 januari,  11:00 uur 

Eucharistieviering met de  

Antilliaanse, Surinaamse, Nederlandse E.A. 

gemeenschap o.l.v. pastoor H. Boogers 

m.m.v. Diversity. 

 

 

De vieringen vanaf 1 februari t/m 5 maart 

2023 
- woensdag 1 februari 19:00 uur Rozenkransgebed 

- vrijdag 3 februari 10:00 uur … - viering  

- zondag 5 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastoraal werker G. 

Martens m.m.v. een cantor 

 

- zondag 12 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering met Hans Harmsen m.m.v. 

GerBerJan 

 

- zondag 19 februari 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus met 

vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en de Byzantijnse gemeenschap 

 

- woensdag 22 februari, Aswoensdag, 19:00 uur Aswoensdagviering met  

H. Harmsen m.m.v. een ad hoc koor       (collecte voor het Vastenproject) 

- zondag 26 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits, Diversity en de 

Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (collecte Vastenproject) 

 

- woensdag 1 maart 19:00 uur Rozenkransgebed 

- vrijdag 3 maart 10:00 uur … - viering  

- zondag 5 maart 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastoraal werker G. 

Martens m.m.v. een cantor  (collecte Vastenproject) 

 


