
 

 

             St. Martinus Parochie    
           Locatie: Wederkomst des Heren____ 

                      De Klepels 
      Mededelingenblad van de Wederkomst des Heren 

       Parochiecentrum bij Bosshardt Marco Pololaan 115-117  3526 GB 

       Utrecht   Tel: 030-2893112  Banknr. NL20 INGB 0005 1533 67 

       t.n.v. Katholieke Kerkgemeenschap Kanaleneiland  te Utrecht                                                                                                                                                                           

                                                             Opening centrum maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur         

                                                             e-mail :kolabri@ziggo.nl  e-mail: fmbeuningen@casema.nl 

Agenda van zondag 14 oktober t/m zondag 28 oktober 2018 
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/ 

 

Zondag         14   okt     9.30                 uur   Woord en Communieviering pastor G. Martens    

 

Dinsdag        16   okt                                      Geen spreekuur pastor Gérard Martens 

                                     14.00                 uur   Gemeenschapsberaad               

                                          

Woensdag     17   okt   10.30                 uur   Viering in woon zorgcentrum De Bijnkershoek                    

                                                                              ( 3e woensdag van de maand) 

 

Donderdag    18   okt  20.00                  uur   Koorrepetitie 

 

Vrijdag          19   okt    9.00                  uur   Morgengebed 

 

Zondag          21   okt    9.30                  uur   Eucharistieviering pastor H. Oostendorp 

 

Dinsdag         23   okt  10.00 – 12.00     uur   Spreekuur pastor Gérard Martens 

 

Donderdag     25   okt  20.00                  uur   Koorrepetitie 

 

Vrijdag           26   okt     9.00                 uur   Morgengebed 

 

Zondag           28   okt     9.30                uur   Eucharistieviering pastor P. Rentinck 

 

Opbrengst collecte zondag 30 september  €.113 - -  Wereldspaarpot van deze zondag €.16 - - 

Opbrengst collecte zondag   7 oktober  € 116 - -   Wereldspaarpot van deze zondag €. 9 - - 

Hartelijk dank voor uw goede gaven 

 

Beste mensen, 
U hebt er lang op moeten wachten, maar hier is dan een berichtje van mij. Het is ziekenhuis bezoek en 

revalidatie en dan staat je hoofd er niet altijd naar om iets van je te laten horen. 

Momenteel gaat het aardig, dus weinig reden tot klagen. 

We hebben veel mooi weer gehad, daar heb ik volop van genoten. Ben er veel met de scootmobiel op uit 

getrokken. Probeer in de toekomst iets meer van me te laten horen. 

Hartelijke groet van, Chris van Baalen 

 

PS: ik heb een ander e-mail adres    cmvanbaalen@ziggo.nl                                                   z.o.z. 
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Vieringen in De Bijnkershoek: 
                                             Onze geloofsgemeenschap “Wederkomst des Heren “verzorgt al 

                                               sinds jaar en dag de vieringen in woon zorgcentrum De Bijnkershoek. 

                                               Tweemaal in de maand is er op de eerste en derde woensdag om 10.30 uur                                                                                    

                                               een viering in dit centrum Vanuit het huis is er ruime belangstelling 

                                               om bij de vieringen aanwezig te zijn. Vele jarenlang hebben vrijwilligers uit                                                                                                                                     

                                               onze gemeenschap hierbij geassisteerd, voor het begeleiden van de bewoners   

                                               naar de kerkzaal. 

Dit zijn dan de  bewoners die dit niet meer zelfstandig naar de zaal van de viering kunnen. 

Deze zorg gaat voor de trouwe vrijwilligers momenteel te veel worden. Er is grote behoefte aan aanvulling, 

pogingen om tot aanvulling te komen hebben jammer genoeg geen resultaat gehad. 

Er is nu een beroep gedaan op familie [kinderen, kleinkinderen, neven en nichten} van de bewoners. 

In  persoonlijke brief wordt hen gevraagd of zij willen helpen hun dierbaren naar de viering te brengen. 

U hebt geen familie, vriend of goede bekende in De Bijnkershoek wonen, dat betekent echter niet dat u zich 

niet als vrijwilliger mag aanmelden voor dit mooie werk. 

We rekenen op u, zich opgeven kan bij Lidy van Dijk Tel: 288 70 74 of e-mail willidyvandijk@gmail.com 

 

Parochieblad Tussentijds: 
U woont niet op het Kanaleneiland en u bent ook nog niet in het bezit                                          

van het parochieblad Tussentijds ( oktober), 

dan kunt u na de viering een exemplaar van de lectuurtafel meenemen. 

 

Even voorstellen: 
Hallo allemaal, 

Mijn naam is Colijn Buis en verdien mijn brood als pianist. Kom uit Noord Brabant waar ik al op jonge 

leeftijd koren mocht begeleiden. 

Voor mijn studie ben ik naar Utrecht gegaan, het heen en weer reizen tussen Noord-Brabant en Utrecht ging 

bezwaarlijk worden, en ben toen in Utrecht gaan wonen. 

Hier het conservatorium piano gedaan “Bachelor en Masters” 

Ook in Utrecht veel koren mogen begeleiden. 

Naast begeleiden geef ik ook concerten en pianoles.                                                              

Woon aan de Beneluxlaan en ben de vader van de 4 jarige Alexander. 

Meer over mijn muzikaal doen en laten kunt u vinden op www.colijnbuis.com. 

Vind het fijn op de zondagen het koor en u, op de piano te mogen begeleiden. 

Tot ziens, Colijn 

 

Uitnodiging: 
Per 1 oktober j.l. is Mirjam Verschoof van start gegaan als pionier bij de Haven. De komende 4 jaar zal zij 

zich gaan inzetten  voor onze pioniersplek op Kanaleneiland. 

We willen hier feestelijk bij stilstaan, en wel vanmiddag “zondag 14 oktober” tijdens het Havenanker. 

U bent van harte welkom. 

                                                                 PROGRAMMA: 

15.30 – 16.30 uur    koffiehuis 

16.30 – 18.00 uur    Havenanker waarin Mirjam officieel                          adres : Marco Pololaan 115 

                                 zal worden verbonden aan de Haven                         buurtcentrum Bij Bosshardt 

18.00 – 19.30 uur     Maaltijd “iedereen neemt iets mee , maar 

                                                     voel je als gast niet verplicht    

Zondag 4 november: 
Deze zondag bij ons Allerheiligen/Alleszielenviering, misintenties kunt u opgeven bij Lidy van Dijk 

Tel: 288 70 74    of     e-mail willidyvandijk@gmail.com        Eucharistieviering pastoor H. Boogers 

 

Koffie/thee: 
Dan sluiten we weer af met het vertellen dat na de viering de koffie voor ons klaar staat, laat een kopje voor 

u inschenken. En misschien zit er dan ook nog wel een tweede kopje in.                       
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