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Brief van de Aartsbisschop over sacramentenbediening 
Aartsbisschop kardinaal Eijk heeft een brief aan de parochianen, besturen en pastores geschreven waarin hij 
richtlijnen geeft voor de bediening en het ontvangen van de sacramenten. Omdat er vaak sprake is van fysiek 
contact zijn er nu beperkingen van kracht om te voorkomen dat mensen door deze heilige tekens het virus aan 
elkaar over zouden dragen. De tekst van de brief is te lezen op de website onder het bericht ‘Update maatregelen 
i.v.m. het coronavirus’: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/03/30/update-maatregelen-i-v-m-het-coronavirus/ 
 
Burgemeester van Zanen geeft religieuze instellingen een pluim 
In een brief spreekt burgemeester Jan van Zanen zijn waardering uit aan alle religieuze instellingen voor de 
verschillende maatregelen die ze hebben genomen naar aanleiding van de corona pandemie en prijs het 
vrijwilligerswerk die wordt geleverd vanuit de diverse gemeenschappen. Hij wens ons ook alvast fijne feestdagen 
ondanks de situatie. Lees de brief op onze website: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/03/30/brief-van-de-
burgemeester-van-zanen/ 
 
Palmtakjes afhalen bij kerken vanaf Palmzondag 
In vele van onze kerken zal het mogelijk zijn om vanaf Palmzondag een gezegend palmtakje op te halen. Let even 
op de nieuwsbrief, bericht of website van uw geloofsgemeenschap voor de concrete tijden waarop de kerk 
toegankelijk is voor een moment van gebed en het meenemen van de takjes. Respecteer te allen tijde de richtlijn 
van 1,5 meter onderlinge afstand tot elkaar. 
 
Online vieringen in de Goede Week en met Pasen  
De komende week, de Goede Week, telt de dagen waarop de kerk gewend is de grootste heilsfeiten te gedenken. 
Het is dit jaar door de coronacrisis, niet mogelijk publieke vieringen te houden en deze momenten samen te vieren. 
Daarom heeft kardinaal Eijk ervoor gekozen de plechtigheden van de Goede Week te vieren in de kapel van het 
Ariënsinstituut, de priesteropleiding van ons bisdom. Deze vieringen zullen via livestream uitgezonden worden, dat 
betekent dat u via Facebook werkelijk verbonden kunt zijn met onze kardinaal en de priesterstudenten. Via de 
website van het Ariensinstituut (www.ariensinstituut.nl) of het Aartsbisdom Utrecht (www.aartsbisdom.nl) kunt u 
klikken op de uitzending. Daar vindt u ook de liturgieboekjes om thuis echt mee te kunnen vieren. We hopen dat 
deze mogelijkheden u de gelegenheid geven om - onder deze bizarre omstandigheden - toch zinvol Pasen te kunnen 
vieren. Op onze website zijn de verwijzingen te vinden naar het aanbod: 
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/03/31/online-vieringen-in-de-goede-week-en-met-pasen/ 
 
Pastores paraat; Centraal secretariaat – alleen in de morgen bereikbaar 
Het centraal secretariaat is de komende weken van maandag tot en met donderdag in de morgenuren bemenst. 
Tussen 9.00 en 12.00 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 het pastoraal centrum 
afgegeven worden. 
 
Klokken luiden in de Catharinakathedraal 
De Catharinakathedraal doet samen met de andere Christelijke kerken mee met het luiden van de klokken op de 
woensdagavonden van 19.00 tot 19:15 uur, als teken van solidariteit met elkaar in deze moeilijke periode. De 
Mariakapel blijft wellicht open voor het aansteken van een kaarsje. 
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Paus Franciscus’ overweging bij de Urbi et Orbi zegen 
Op onze website kunt u een Nederlandse vertaling lezen van de tekst van de overweging van paus Franciscus bij de 
speciale Urbi et Orbi zegen, afgelopen vrijdag 27 maart: https://www.katholiekutrecht.nl/2020/04/01/paus-
franciscus-overweging-bij-de-urbi-et-orbi-zegen/ 
 
Tweede online viering Dominicuskerk 
Gezien de huidige ontwikkelingen, en de bijbehorende maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van 
het Coronavirus tegen te gaan, annuleren we ook de bijeenkomst van de Jonge Hemelbestormers op donderdag 30 
april. Tot nadere berichtgeving vinden er komende weken geen activiteiten plaats in het Huis van Dominicus. Toch 
proberen we in te spelen op de huidige veranderingen. Sinds een paar weken zijn we gestart met kleinschalige 
internetvieringen. Op 22 maart stond de eerste op onze website, op 29 maart de tweede. Wij proberen voor 
Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paasmorgen ook bescheiden vieringen te maken. Deze vieringen 
zijn te zien via onze YouTube kanaal: https://www.youtube.com/channel/UCUVo0Ywri27YCbI75oTDUzw of op de 
website: www.huisvandominicus.nl Op onze website verschijnt iedere week een column van Erik Borgman waarbij 
hij ingaat op een actuele kwestie. De Mariakapel, achter in de Dominicuskerk, is sinds een paar weken iedere dag 
open voor het opsteken van een kaarsje en voor het schrijven van intenties. 
 
Eerste Communie viering wordt verplaats 
De eerste communie viering van de Aloysiuskerk is verplaatst naar zondag 5 juli. De data van de communie viering 
van de Paulus- en de Dominicuskerk wordt later bekent gemaakt. 
 
Vormselvieringen 
Inmiddels zijn meer dan 40 vormselvieringen geannuleerd. De bisdomstaf beraadt zich hoe na de coronacrisis de 
vormelingen het sacrament van het H. Vormsel alsnog kunnen ontvangen. Het zou in een aantal gevallen kunnen 
betekenen dat twee of meer kleine groepen vormelingen in een gezamenlijke viering dit sacrament ontvangen. 
Immers, voor het najaar staan er ook al vormselvieringen gepland. De heer Ben Lokate zal contact opnemen met 
die parochies waarvan de vormselvieringen zijn geannuleerd, om tot een nieuwe afspraak te komen. 
 
Openstelling Aloysiuskerk 
In deze tijden van corona zijn er geen publieke vieringen in onze kerken. Bij de Aloysiuskerk is de dagkapel elke 
ochtend open van 9.00 tot 12.00 uur. U kunt hier een kaarsje opsteken of stil bidden. Ook staat er een krat om een 
bijdrage voor de voedselbank in te doen. U vindt de kapel direct aan de rechterzijkant van de voordeur. Het is een 
kleine kapel. Mocht er toevallig iemand aanwezig zijn, houdt de anderhalve meter afstand en blijf even buiten 
wachten. In de Goede Week staat hier ook een mand, waaruit u uw palmtakje kunt halen. Op Goede Vrijdag zal de 
Aloysiuskerk open zijn in de middag van 14:00 tot 17:00 uur. In de kerk kunt u een kaarsje opsteken of bidden in 
stilte. Voor het altaar zal een kruis staan waarbij u een meegebrachte bloem kunt neerleggen. Houdt u ook hierbij 
de anderhalve meter afstand tot uw medegelovigen. Er is geen viering deze middag, maar u kunt zeker 
binnenkomen. 
 
Huispaaskaars bestellen 
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. Als u een huispaaskaars besteld hebt kunt u deze op een ochtend door de week, na Pasen, 
ophalen en afrekenen bij het secretariaat van de Aloysiuskerk. 
 
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. 
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Vastenactie 2020 
Terwijl wij hier moeilijke tijden beleven, en ook de ontwikkelingslanden getroffen worden door het virus, blijven 
we in deze vastentijd uw aandacht en solidariteit vragen voor onze medemensen ver weg. Voor het thema ‘Werken 
aan je toekomst’ is het ‘Samenwerken aan onze toekomst wereldwijd” misschien wel even een beter 
thema! “Samen betekent over je eigen horizon kijken, en al is het land op slot, je hart hoeft niet op slot”. Deze 
woorden zijn van Mgr. van den Hende in het geloofsgesprek van afgelopen zondag met Leo Fijen, waarin het belang 
van Vastenactie, onze inzet hiervoor, nog eens prachtig benadrukt werd. In de daarop volgende viering kwam ook 
Peter van Hooff, directeur van Vastenactie aan het woord om het thema onder de aandacht te brengen. Pijlers en 
houvast in de vastentijd op weg naar Pasen zijn o.a. Soberheid, Spiritualiteit en Solidariteit! Solidariteit waar Patrick 
uit Zambia symbool voor staat! Werken aan een toekomst voor iedereen! Uw bijdrage aan Vastenactie is van harte 
welkom op NL78 RABO 0181916525 t.n.v. Martinusparochie ovv Vastenactie 2020. Hartelijk dank! 
 
Coronacrisis en financiële nood: SchuldHulpMaatje helpt! 
De coronacrisis leidt niet alleen tot gezondheidsklachten maar heeft ook enorme gevolgen voor het sociale leven. 
Door de plicht om zoveel mogelijk afstand tot elkaar te bewaren en de sluiting van scholen, winkels, kantoren en 
verpleeg- en verzorgingshuizen raken mensen geïsoleerd. Het economisch leven valt stil en inkomsten voor 
ondernemers en werknemers vallen weg. Ondanks het enorme pakket aan maatregelen dat de overheid genomen 
heeft om de zo ontstane financiële nood het hoofd te bieden, zullen er toch mensen voor langere tijd in financiële 
nood raken. SchuldHulpMaatje is een vrijwilligersorganisatie die getrainde maatjes inzet om mensen met financiële 
problemen te helpen weer zelfredzaam te worden. Wanneer u mensen kent die zulke problemen hebben, dan is 
het fijn als u hen kunt wijzen op de mogelijkheid om er samen met een maatje aan te werken deze ellende te boven 
te komen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op. Tel: 06-21967860 (bereikbaar op maan-, din- en 
donderdag), e-mail: info@schuldhulpmaatje030.nl, website: www.schuldhulpmaatjeutrecht.nl 
 
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. 

• Overzicht katholieke online vieringen tijdens de coronacrisis: 
https://www.nd.nl/geloof/katholiekinside/962101/overzicht-katholieke-online-vieringen-tijdens-de-
coronacrisis 

• Gebedsmoment van de Pauluskerk, zondags 11.00 uur: https://youtu.be/1JzCmdY2GEA 

• 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). 

• Op de website van de Franse Benedictijnen van de Abdij van Barroux 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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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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