St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 21 TOT EN MET 29 MAART 2020

ZIJN WIJ BLIND?
In het Evangelie van deze zondag zien we twee vormen van blindheid. Er is een blindgeboren
jongeman. Hij luistert naar Jezus, die hem opdraagt zich te wassen in de vijver van Siloam. De
jongeman doet het en kan zien. In de daar op volgende woordenwisseling met de farizeeën komt
de jongeman geleidelijk tot geloof. Die aanvankelijk voor hem onbekende Jezus wordt voor hem de
Mensenzoon. Hij ziet Jezus met de ogen van het geloof en zegt: 'Ik geloof, Heer’. Zo heeft hij niet
alleen het licht van de ogen gekregen, maar ook het licht van het geloof. Daar tegenover blijven de
farizeeën blind. In de 2e lezing nodigt Paulus ons uit: Eens waren jullie duisternis, maar door de
gemeenschap met de Heer zijn jullie licht. Leeft dan ook als kinderen van het licht, leef vanuit het
licht van je geloof.

pastor P. Rentinck

PAROCHIEKRONIEK
Op 11 maart is in de leeftijd van 74 jaar overleden Wilhelmina Adriana Bosman-van Rosengarten.
Mevrouw Bosman woonde in de Bladstraat.
Op 13 maart is in de leeftijd van 85 jaar overleden Izak Jacobus Lutgerus (Jacques) van der Wal.
Zijn uitvaart heeft reeds plaatsgevonden. De heer Van der Wal woonde in Baarn, voorheen Frederik
Hendrikstraat.
PAROCHIEAGENDA
maandag t/m vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend
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.”

VASTENPROJECT
Het thema van Vastenactie is “Werken aan je toekomst”
Hierbij wordt aandacht gevraagd voor beroepsopleidingen wereldwijd in de derde-wereld-landen.
Een goede opleiding is de sleutel voor een betere toekomst!
Vastenactie steunt wereldwijd 70 projecten waarvan er een aantal op hun website staan!
Van harte aanbevolen! U kunt helpen door te doneren op bankrekening NL78 RABO 0181916525
t.n.v. Martinusparochie ovv Vastenactie 2020.
De Vastenactie gaat dit jaar wat langer duren. Een bekende slogan van Vastenactie was jarenlang
“ samen maken we er meer van”. Zullen we dit jaar ook maar doen!
In overleg met betrokken partijen wordt bekeken of de collectes tijdens de vieringen in een andere
periode kunnen plaatsvinden.
BERICHT BISSCHOPPEN: GEEN VIERINGEN TOT EN MET PASEN
De Nederlandse bisschoppen hebben een bericht uitgezonden dat de publieke liturgische vieringen met
Palmzondag, de andere dagen in de Goede Week (het Paastriduüm) en met Pasen dit jaar worden
afgelast. Dit gebeurt met grote pijn in het hart. Alle maatregelen die de bisschoppen in Nederland eerder
in verband met het coronavirus hebben afgekondigd op 28 februari en 13 maart, worden nu verlengd
tot en met maandag 13 april (Tweede Paasdag). Voor het volledige persbericht bezoek onze website:
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/03/18/12149/
UITZONDERING: VIERINGEN IN DE CATHARINAKATHEDRAAL
In de Catharinakathedraal zal er door de week eucharistie gevierd worden om 19:00 in de hoofdkerk.
Met inachtneming dat een ieder kleine twee meter van elkaar zit en ook bij ter communie gaan ieder die
gepaste afstand aanhoudt. Ten overvloede gelden alle richtlijnen die de bisschoppen eerder hebben
gemeld: géén communie op de tong en géén handen schudden bij de Vredeswens. En bij lichte
ziekteverschijnselen graag thuis blijven. De Catharinakathedraal gaat ook overdag open onder
begeleiding van de priesterstudenten van het Ariënsinstituut.
“24 UUR VOOR DE HEER” - FESTIVAL VAN VERGEVING, VRIJDAG 20 EN ZATERDAG 21
MAART, SINT CATHARINAKATHEDRAAL
In 2014 nam paus Franciscus het initiatief om wereldwijd een bezinningsdag te houden op de 4e
zaterdag in de 40 dagentijd: "24 uur voor de Heer", met als eerste doel: de persoonlijke relatie met God
verdiepen, en als tweede doel: de relatie naar de medemens zuiveren. In Utrecht-stad zal het festival
plaatsvinden in de H. Catharinakerk, aan de Lange Nieuwstraat. Een festival van 24 uur bidden en
bezinnen: de gehele nacht in de Vredeskapel en de gehele dag in de Catharinakathedraal. Personen en
groepen zijn uitgenodigd op een of ander uur te komen, mede om te bidden voor stad en kerk van
Utrecht. Het programma is als volgt:
19.00 uur: Eucharistie, Vredeskapel
20.00 uur: Kruisweg, Kathedraal
Hele nacht: Aanbidding, Vredeskapel
09.00 uur: Lauden, Kathedraal
Hele dag: Aanbidding en Biecht, Kathedraal
18.30 uur: Eucharistie, Vredeskapel
PASTORES PARAAT; CENTRAAL SECRETARIAAT – ALLEEN IN DE MORGEN BEREIKBAAR
Het centraal secretariaat is de komende weken alleen in de morgenuren bemenst. Tussen 9.00 en 12.30
uur kunt u met vragen of andere zaken die geregeld moeten terecht. Contacten bij voorkeur via de
telefoon en de e-mail. De Noodtelefoon van de Samenwerkende parochies blijft bereikbaar zoals we
gewend zijn. De pastores zijn via telefoon en e-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 de dagkapel 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.
NET ALS DE SCHOLEN
Groepen mensen bij elkaar is op dit moment niet aan de orde. Dat betekent dat de voorbereidingen op
eerste communie en vormsel nu geen bijeenkomsten kunnen houden. Net als de scholen die andere
vormen zoeken om de kinderen aan het leren te houden, zijn we in de geloofsgemeenschappen en
parochies bezig om toch wat aan te kunnen bieden. Met een oproep aan de ouders krijgen de kinderen
materiaal om er thuis aandacht aan te geven. De eerste communiegroep van de Aloysius ontving een
PowerPoint-“les”. De eerste communiegroep van de Paulus gaat komende zondag een ‘conference-callbijeenkomst’ verkennen. De vormelingen vonden in hun e-mail een link naar een filmpje van YouthAlpha met de titel ‘Wie is de Heilige Geest’ – het onderwerp dat voor komende zaterdag op het
programma stond. Met elkaar proberen we mouwen te passen aan een situatie waarin we nog dag voor
dag aan het ontdekken zijn hoe het nu het anders moet ook kan.
BERICHT VAN HET BESTUUR OVER HET CORONAVIRUS
Afgelopen dagen maakte de Nederlandse kerkprovincie aangescherpte maatregelen vanwege het
Coronavirus bekend. Wij als bestuur nemen deze over.
Een van de maatregelen is dat alle vieringen tot 13 april worden afgelast. Dit is een maatregel met de
nodige impact. Er zullen er dus geen vieringen of bijeenkomsten zijn.
Daar waar mogelijk kunnen kerken open worden gesteld voor individueel gebed, het aansteken van een
kaarsje en het schrijven van een intentie in het intentieboek. De openingstijden zijn van 09.00 - 12.00
uur. Ook wijzen wij u op de mogelijkheid om op zondagmorgen op televisie de Eucharistievieringen te
volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2.
Ook alle andere bijeenkomsten, zoals koorrepetities, bijeenkomsten en vergaderingen zijn tot 13 april
afgelast.
Wij verzoeken u om juist in deze tijd extra om te kijken naar mensen in uw omgeving die een hulpvraag
hebben. Probeer er zoveel als mogelijk voor elkaar te zijn. Heeft u een hulpvraag, of bent u zelf in staat
hulp te bieden, geef dit dan door aan een van de leden van het Gemeenschapsberaad of stuur een
mailtje naar de betreffende gemeenschap. Of laat een briefje achter bij de betreffende secretariaten.
Samen met alle gemeenschappen van de parochie proberen we alle hulpvragen op elkaar af te stemmen.
Komende weken volgen wij de ontwikkelingen. Aan de richtlijnen van het RIVM geven wij gevolg. In
ieder geval is het voor ouderen en andere risicogroepen en mensen met klachten raadzaam thuis te
blijven. We gaan ervan uit dat eenieder zijn of haar verantwoordelijkheid neemt.
Wij houden u zoveel mogelijk op de hoogte via e-mail en Facebook. Niet iedereen heeft thuis de
beschikking over een computer. Kent u mensen in uw buurt die deze informatie niet kunnen inzien, wilt
u het dan met hen delen? Wij staan open voor uw vragen en voor eventueel andere creatieve ideeën.
Met vriendelijke groet, het bestuur van de personele unie van de samenwerkende parochies katholiek
Utrecht.
CHRISMAMIS 2020
De Chrismamis zal dit jaar in besloten kring plaatsvinden en wel in de St. Catharinakathedraal te
Utrecht. Naast onze aartsbisschop, kardinaal Eijk, zullen als concelebranten aanwezig zijn de
hulpbisschoppen en bisschoppelijk vicarissen van ons bisdom, de plebaan en de rector van het
Ariënsinstituut. Onze priesterstudenten zullen de taken verrichten van lector, acoliet en cantor.

GEBED
Ten slotte volgt hier nog het speciale gebed dat de bisschoppen van Nederland hebben opgesteld.
Wij bevelen het van harte bij u aan:

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.
HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen.
De kaars kost dit jaar € 21,00. De huispaaskaarsen worden samen met de grote paaskaars tijdens
de paaswake gewijd en kunnen daarna naar huis meegenomen worden.
PALMPAASSTOKKEN
Dit jaar kan helaas het palmpaasstok maken en rondbrengen op 4 april door Scouting Utrecht Oost
vanwege het Coronavirus niet doorgaan. De Scouting kinderen komen nu ook niet meer bij elkaar
en op bezoek bij ouderen is een risico. De Scouting wil op een later tijdstip als alle perikelen
rondom Corona minder ernstig zijn, nog wel iets doen voor de oudere/zieke parochianen van
Utrecht Oost (iets langsbrengen of zo).
MOTORMAAIER GEVRAAGD
De kerk en pastorie van de Gertrudis zijn nog niet verkocht, zolang dit nog niet rond is, zorgt de
tuingroep nog steeds voor het onderhoud van de tuin, zodat die niet verwildert. Echter de
motormaaier is in zeer slechte staat en bijna niet meer te gebruiken. Wie heeft er voor het maaien
van het gras inde pastorietuin een motormaaier voor ons (tijdelijk) beschikbaar? Wij zouden u erg
dankbaar zijn. Info: tel. 06 43845862 of e-mail: a.fonville@ziggo.nl
WIJZIGING E-MAILADRES
Met ingang van 1 maart 2020 is het e-mailadres secretariaat@parochieutrechtoost.nl vervallen, wilt
u zo vriendelijk zijn voortaan uw mail te sturen naar aloysius@katholiekutrecht.nl

