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Secretariaat binnenstad  
Rozenstraat 1, Utrecht 

open op dinsdagochtend 10-12u 
tel.: 030-2318545 

mail: salvator@katholiekutrecht.nl  
misintenties via het centraal secretariaat : secretariaat@katholiekutrecht.nl  

 
Mariakapel St. Augustinuskerk              St. Catharinakathedraal 
Oudegracht 69                    Lange Nieuwstraat 36 
Open wo en vr 9-16u en za 11-14u           Open za 10-17u, zo 10-14u 
             Mariakapel open di t/m za 10-17u 
Locatieraad: augustinusberaad@katholiekutrecht.nl            Locatieraad: catharinaberaad@katholiekutrecht.nl 

 

Zondag 29 maart: 

VIJFDE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD 
 (psalterium week I) 

 

 

 

Vanwege de aanscherping van de overheidsmaatregelen i.v.m. Corona virus, zijn er vanaf 24 maart 

2020 ook GEEN openbare kerkelijke doordeweekse vieringen meer in onze drie parochies Salvator, 

Ludgerus en Martinus. Deze periode loopt nu t/m 1 juni 2020. 

Via internet, TV en radio, zijn er diverse mogelijkheden om wel gevoed te blijven in het gelovige 

kerkelijke leven. Zo heeft onze Paulus geloofsgemeenschap al een streaming: www.paulusconnect.nl 

Deze ontwikkelingen geven creatieve mogelijkheden naast de gebruikelijke vormen van mailcontact, 

telefonisch en/of skype/facetime. 

Waarbij ons gebed er ook toe doet. 

“Blijf bij ons, Heer” krijgt opnieuw betekenis in deze bijzondere veertigdagentijd, die doorloopt in 

de paastijd t/m Pinksteren 31mei. Blijf elkaar dus zoeken en vinden! In onderlinge communicatie. 

 

pastoor Hans Boogers 

 

 

Openingstijden Mariakapel 

 

De Mariakapel in de Catharinakathedraal is in deze periode doordeweeks geopend (ma. t/m vr.) van 

10.00 tot 16.00 uur voor gebed en/of het aansteken van een kaarsje. Op zaterdag en zondag is de 

Mariakapel open van 11.00 uur tot 15.00 uur.  

 

De Mariakapel van de Augustinuskerk is ook nog steeds open op woensdag en vrijdag van 09.00 uur 

tot 16.00 uur voor uw gebed en om een kaarsje op te kunnen steken. De Mariakapel is ook op 

zaterdag van 11.00 uur tot 14.00 uur open. Het gezamenlijke rozenkransgebed dat hier zaterdags (om 

11.00 uur) plaatsvindt, gaat vanwege de overheidsmaatregelen NIET door. 

 

Of steek een kaarsje op in de “online kapel” 

U kunt ook altijd een kaarsje opsteken in de online kapel op de website www.kerkinnood.nl/bid-mee. 

Laten wij in gebed verbonden blijven: samen hebben we de kracht en het geloof, om door deze 

onzekere tijden heen te komen. 
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Solidariteitsteken 

De Catharinakathedraal en de Augustinuskerk doen – samen met de andere Christelijke kerken - mee 

met het luiden van de klokken op de woensdagavonden van 19.00 uur tot 19.15 uur, als teken 

van solidariteit met elkaar in deze moeilijke periode. 

 

Pastores paraat; Centraal secretariaat – alleen in de morgen bereikbaar 

Het centraal secretariaat is de komende weken alleen in de morgenuren bemenst. Van maandag t/m 

donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur kunt u met vragen of andere zaken die geregeld moeten terecht. 

Contacten bij voorkeur via de telefoon en de mail. De Noodtelefoon van de Samenwerkende 

parochies blijft bereikbaar zoals we gewend zijn. De pastores zijn via telefoon en mail bereikbaar. 
 

Denk aan wie het krap heeft! 

De voedselbanken hebben een noodkreet uitgestuurd dat zij merken dat er minder donaties zijn. De 

katholieke kerk (landelijk) roept op om te steunen - kerken mogen open zijn voor persoonlijk gebed 

en een kaarsje opsteken en als verzamelpunt van gaven voor de voedselbank. In het dagkapelletje 

van de Aloysiuskerk (in de ochtenduren in ieder geval open) staat het blauwe voedselbankkratje en in 

de ochtend kan er bij de pastorie afgegeven worden. 
 

Help de voedselbank Utrecht! 

Ten gevolge van alle mensen die hamsteren heeft de Voedselbank in Utrecht, met zijn 10 

uitgiftepunten, een behoorlijk tekort in de voorraad. Dit betekent dat de 10 uitgiftepunten waar 

honderden, zo niet duizenden, pakketten verstrekt worden de komende weken, een probleem hebben 

om alle mensen van voedsel te voorzien. Stichting Present Utrecht heeft een initiatief opgestart om 

voedsel te verzamelen voor de Voedselbank in Utrecht. U kunt van maandag t/m donderdag tussen 

9.00 en 17.00 uur houdbare producten brengen (of in overleg met de Stichting een ander moment 

afspreken) naar Vliegend Hertlaan 4A. Helpt u mee? Graag aanmelden via info@presentutrecht.nl 

 

Help projecten Vastenactie! 

Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen de verspreiding van 

het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd 

vinden daarom geen doorgang. En dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een 

ander. Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en 

ondernemerschap. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet gecollecteerd 

worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden 

hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de 

ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen. Het verzoek aan u is, uw 

voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken op bankrekeningnummer Nl78 RABO 

0181916525 t.n.v. Martinusparochie, o.v.v. van Vastenactie 2020 of online via website 

www.vastenactie.nl De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout, 

bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze bijzondere Vastentijd 

is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.” 
 
 

 

 

Een woord van Sint Augustinus 

Geef U aan mij, mijn God, geef U aan mij terug. Ik bemin U. Is mijn liefde te zwak, laat 

haar sterker worden. Ik heb geen maat om te meten hoeveel er nog aan mijn liefde ontbreekt 

om voldoende te zijn. Dit alleen weet ik dat het mij slecht gaat zonder U, niet alleen uiterlijk 

maar ook innerlijk. En dat alle rijkdom die niet mijn God is, voor mij niets dan armoede is. 

(Belijdenissen 13,8,9)  
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