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We volgen de nieuwe overheidsmaatregelen 
Vanwege de aanscherping van de overheidsmaatregelen i.v.m. Corona virus, zijn er vanaf 24 maart 2020 GEEN 
openbare kerkelijke door de week vieringen meer in onze drie parochies Ludgerus, Martinus en Salvator. 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 31 mei. Blijf elkaar dus zoeken en vinden! In onderlinge communicatie. 
Pastoor Hans Boogers 

 
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. 
 
Tussentijds Magazine – het paasnummer komt eraan 
Het maken van het paasnummer van Tussentijds Magazine was voor de redactie een bijzondere klus in ongekende 
omstandigheden. Eerst was de stop op alle vieringen en bijeenkomsten nog beperkt tot en met Pasen. Toen kwam 
op de avond voor de drukkers-dead-line de beslissing dat deze periode doorloopt tot 1 juni. In het paasnummer 
zult u kunnen zien dat een flink deel van de praktische informatie ineens ‘achterhaald’ bleek te zijn. Toch komt er 
een interessant en mooi paasnummer naar u toe. Er komen veel parochianen aan het woord. In het interview klinkt 
hoe mensen door een moeilijke tijd heen weer op de been komen en welke teksten uit de bijbel hen houvast hebben 
geboden. Anderen vertellen waarom zij zich bij de katholieke kerk betrokken voelen, ondanks alles of weer 
opnieuw. En ook hoe Bach een inspirerende tochtgenoot is – juist gelovig. De redactie hoopt u – in deze periode 
vol beperkingen- een blad te bieden dat de blik verruimt, het geloof voedt en inspireert en de band met elkaar 
versterkt. 
 
Vieringen in Bijnkershoek: ook ‘nu even niet’, straks hulp noodzakelijk 
In het zorghuis Bijnkershoek (Transwijk) zijn zoals overal de vieringen tijdelijk opgeschort. In normalere tijden is er 
iedere eerste en derde woensdag van de maand 10.30 uur een katholieke viering. Deze vieringen worden door een 
flinke groep bewoners bezocht. De fysieke en/of mentale staat van de bewoners vraagt om begeleiding van en naar 
de viering. En hier dreigt het nu mis te gaan. Er is dringend behoefte aan enkele vrijwilligers die in deze begeleiding 
willen voorzien. In deze corona-dagen komt bij veel mensen het besef op dat we elkaar nodig hebben en hulp 
gewenst is. Dat blijft zo – ook na deze crisis. Voelt u ervoor om in de Bijnkershoek de vieringen mee mogelijk te 
blijven maken (beschikbaarheid 1e en/of 3e woensdag van de maand 9.50 – 12.00 uur): neem contact op met 
Gérard Martens, tel. 06 47198072 of e-mail: g.martens@katholiekutrecht.nl 
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Vieringen in de Catharinakathedraal ook geannuleerd 
N.a.v. al deze maatregelen door de overheid genomen, stopt nu ook de door de week vieringen in onze 
Catharinakathedraal. De Mariakapel blijft wellicht open voor het aansteken van een kaarsje. 
 
Online vieringen Dominicuskerk 
Tot half april zijn alle activiteiten afgelast. Vanwege het coronavirus en het besmettingsgevaar kan er in de kerk ook 
geen liturgie worden gevierd. Dat is in deze tijd van voorbereiding van Pasen extra pijnlijk. Daarom maken wij iedere 
week een korte viering, die op zondag om 10.00 uur online gaat. Afgelopen weekend heeft in de Dagkapel van de 
Dominicuskerk de eerste onlineviering plaats gevonden. Deze viering is terug te zien op de website van het Huis 

van Dominicus: www.huisvandominicus.nl of via onze You Tube kanaal: https://youtu.be/eNehVOc-Do0 Lees de 
toelichting over de onlinevieringen op onze website: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/03/23/online-
vieringen-dominicuskerk/ 
 
Eerste Communie viering wordt verplaats 
De eerste communie viering is verplaatst naar zondag 5 juli. 
 
Kaars opsteken in online kapel 
Nu u niet gemakkelijk naar een kerk of kapel kunt gaan, kunt u ook altijd een kaarsje opsteken in de online kapel 
op onze 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. 
 
Vieringen online 
Op het moment maken we een ongekende tijd mee, waarin we langere tijd niet naar kerkelijke vieringen kunnen. 
Gelukkig zijn er tegenwoordig vele manieren om online vieringen mee te kunnen bidden. Hieronder een (zeker niet 
volledig) lijstje met opties om de H. Mis en de getijden online te volgen. 

• Op televisie kunt u elke zondagochtend de H. Mis zien, bij de KRO-NCRV, om 10.00 uur op NPO 2. Meer 

informatie op hun website: https://www.kro-ncrv.nl/programmas/eucharistieviering 

• Radio Maria (https://www.radiomaria.nl/) zendt iedere ochtend en iedere avond een Eucharistieviering uit om 

09.00 uur en 19.00 uur. 

• Er zijn twee bekende websites waar u vieringen door het hele land kunt volgen of terugluisteren: Kerkomroep 

(https://www.kerkomroep.nl/#/) en Kerkdienst gemist (https://kerkdienstgemist.nl/). 

• Op de facebookpagina van de bekende priester Roderick Vonhögen 

(https://www.facebook.com/FatherRoderick/) is dagelijks een Eucharistieviering te volgen. 

• Ook van het klooster te Taizé (https://www.taize.fr/nl_article27508.html) zijn via facebook 

(https://www.facebook.com/taize) live gebedsdiensten te volgen. 

• Al vele jaren kunnen gelovigen bovendien terecht op de website van Abdij Koningshoeve, waar alle getijden 

online gevolgd kunnen worden (https://abdijkoningsoord.org/?page_id=158). 

• Liefhebbers van het gregoriaans kunnen tenslotte terecht op de website van de Franse Benedictijnen van de 

Abdij van Barroux. Daar zijn al jaar en dag de getijden te beluisteren 

(https://www.barroux.org/fr/liturgie/ecoutez-nos-offices.html), en nu ook tijdelijk de H. Mis (direct na de 

Terts). 
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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.” 
 
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 
 
The Survival of the Kindest: Medemenselijkheid en Zorgzaamheid 
Als een mens een keer griep doormaakt kan dat een schok zijn voor het immuunsysteem. Sommige schokken zijn 
misschien te groot, maar de meeste maken ons sterk en creëren een gezonde afweer. Nu lijkt het of de wereld de 
griep heeft. De wereld hoest, heeft een pauze nodig en werkt aan zijn eigen immuunsysteem. Juist nu het klimaat 
dringend aandacht vraagt, moeten we massaal thuisblijven. De luchtkwaliteit krijgt hier en daar een adempauze en 
knapt op. We kunnen nadenken over of we vaker thuis kunnen werken en de natuur een beetje sparen (…) 
Dit artikel is een mooie reflectie op wat er momenteel gaande is in de wereld en onder ons. Lees het hele artikel 
op: https://www.blijnieuws.nl/the-survival-of-the-kindest-medemenselijkheid-en-zorgzaamheid/ 
 

In herinnering aan koster Kees van Kuijk 
Kees werd geboren op 16 mei 1936 in de Oudwijkerveldstraat 110. 
De heilig Hartkerk was om de hoek waar hij gedoopt werd. Waar Kees zoveel binding mee zou krijgen door het 
kosterschap. Een koster waar je altijd op kon bouwen. Zoals een collega Kees typeerde: “Omdat Kees te vertrouwen 
is, vertrouwen pastores, vrijwilligers en andere parochianen hem allerlei vertrouwelijke zaken toe. Je kunt er veilig 
op rekenen, dat alles voor elkaar is.” 
Kees bleef ook na zijn pensioen zich dagelijks inzetten voor de Aloysiuskerk, want dat was zijn nieuwe opdracht, na 
de sluiting in 1992 van de Heilige Hartkerk. 
We namen op donderdag 12 maart afscheid van Kees in zijn kerk. Te midden van ons allen en zijn geliefde dierbaren 
in het bijzonder. Met Kees zijn geliefde psalm 27: ‘De Heer is mijn licht en mijn heil’. Met een foto van die markante 
beukenboom en toren Heilig Hart. Kees die daarin verbeeld wordt ook als koster, custos, wachter en opzichter van 
de kerk op aarde, opgewacht nu door Zijn Schepper en Heer. 
Wij wensen zijn dierbaren en allen die Kees nu missen, vertroosting en bemoediging toe. 
Mede in het licht van: “Uw aanschijn Heer wil ik zoeken.” 
Pastoor Hans Boogers 
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