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Vertrek Pastoor Huitink
Op 8 april is door het aartsbisdom bekend gemaakt dat pastoor Ton Huitink van de samenwerkende katholieke
parochies St. Ludgerus, St. Martinus en Salvator per 1 mei zal vertrekken.
Pastoor Ton Huitink is gevraagd om de leiding op zich te nemen van de drie samenwerkende grote parochies
Thomas à Kempis, H. Norbertus en H. Christoffel in het vicariaat Deventer. Pastoor Huitink zal gaan wonen in
Zwolle. De aartsbisschop is pastoor Huitink zeer erkentelijk voor het goede en vaak moeilijke werk dat hij in
Utrecht heeft verricht.
Het bestuur van de samenwerkende katholieke parochies, voor wie dit nieuws als een verrassing kwam, wil alle
parochianen en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen afscheid van pastoor Huitink te nemen in en
na de viering op Sacramentsdag, zondag 3 juni, in de Aloysiuskerk (Adriaen van Ostadelaan 2). Aanvang van de
viering is 10.30 uur.
Vanaf 1 mei zal pastoor Hans Boogers de nieuwe pastoor zijn van de samenwerkende parochies Katholiek
Utrecht. Hij is thans werkzaam in Zwolle e.o. In de maand juni zal hij met zijn pastorale werkzaamheden
beginnen. Hij zal gaan wonen in de pastorie naast de Aloysiuskerk.
Tijdelijke sluiting Mariakapel Oude Gracht
De Mariakapel wordt voor onbepaalde tijd gesloten i.v.m. het opslaan van het orgel dat nog niet kan worden
teruggeplaatst omdat de renovatie van de Augustinuskerk nog niet is afgerond.
Dat betekent dat de Mariakapel niet voor publiek toegankelijk is. Bekeken wordt of er in de nabije omgeving van
de kerk een plekje gevonden kan worden voor de Maria-devotie.
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