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Kledinginzameling – Dank u wel
De Kledinginzameling ‘Deel uw mantel’ op 8 november, de Martinusdag van onze parochies is een succes geworden.
In zes van de kerken waren vormelingen aanwezig om de tasjes en zakken aan te nemen. Aan het eind van de
morgen is alles bij elkaar gebracht in de Aloysiuskerk waar drie flinke bergen ontstonden. De coördinator van de
kledingactie voor de daklozenopvang van het Leger des Heils is naar de Aloysiuskerk gekomen en heeft verteld hoe
de ingebrachte spullen later deze maand op een soort markt beschikbaar worden gesteld aan de daklozen. Alle
spullen voor de mannen en ook de ingebrachte damesjassen heeft zij direct meegenomen. De overgebleven dames
en kinderkleding wordt komende week overgedragen aan de (andere) kledingbank van het Leger des Heils.
Boodschap paus Franciscus voor Werelddag van de Armen
In zijn boodschap voor de vierde Werelddag van de Armen, die op zondag 15 november door de Rooms-Katholieke
Kerk wordt gevierd, neemt paus Franciscus het boek ‘Wijsheid van Jezus Sirach’ als inspiratie. Hij concludeert
daaruit dat het gebed tot God en de solidariteit met de armen en de lijdenden niet van elkaar te scheiden zijn. U
kunt de hele boodschap van de Heilige Vader Franciscus voor de 4de Werelddag van de armen op onze site lezen.
Zondagavondvespers, 15 november – 17.30 uur, Dominicuskerk
Tot onze vreugde kunnen we de nu deels gezongen Zondagavondvespers op 15 november 17.30 uur in het Huis van
Dominicus ondanks corona door laten gaan! Er zal een kwartet van de Schola Dominicana zingen en psalmverzen
worden over en weer gesproken. De sfeer is hiermee ook heel verstillend en biddend. Van harte nodigen we jullie
uit eraan deel te nemen. Graag aanmelden met telefoonnummer op info@huisvandominicus.nl. Maximaal 30
deelnemers (buiten de voorganger en zangers).
Gebedsbijeenkomst, woensdag 18 november – 9.30 uur, Sint Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de Josephkerk. A.s. woensdag 18 november gaan wij
verder met: 2e brief van Petrus. Hoofdstuk 3. Bij deze ook de gezangen: Openingslied GvL 401 Aanbidt en dankt uw
Vader. Slotlied GvL 532 U zij de glorie. Graag zien we iedereen bij deze kleine bijeenkomsten komen. Wij verzoeken
u thuis te blijven en bidden als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben geweest. Volgende
data: woensdag 25 november.
Jongerencollecte 2020, weekend van 21 en 22 november, landelijk
In het weekend van 21 en 22 november 2020 vindt in Nederland de jaarlijkse landelijke jongerencollecte plaats,
vastgesteld door de Nederlandse Bisschoppenconferentie. De opbrengst van deze collecte wordt namelijk gebruikt
voor de organisatie van landelijke jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in ons eigen aartsbisdom, zoals de
WJD@Home, de Wereldjongerendagen, het jaarlijkse kinder -en tienerkamp, onder anderen. U kunt ook uw
donaties overmaken naar: Nationale Jongerencollecte IBAN NL 11 INGB 0002 7844 98, t.n.v. ‘Rooms Katholiek
Kerkgenootschap in Nederland’ te Utrecht, o.v.v. 'Jongerencollecte 2020'. Meer informatie over het werk van het
jongerenpastoraat vindt u op onze site.
#RedWednesday 2020, woensdag 25 november – 19.00 uur, Catharinakathedraal rood aangelicht
De St. Catharinakathedraal kleurt woensdagavond 25 november rood, samen met honderden kerken en andere
gebouwen wereldwijd. Ook in Nederland worden tientallen gebouwen rood aangelicht. Met de actie
#RedWednesday wordt aandacht gevraagd voor vrijheid van godsdienst in het algemeen en de vervolging van
christenen in het bijzonder. Tijdens de avondviering van 19:00 uur wordt die woensdag een votiefmis gehouden,
om te bidden voor mensen die om hun geloof worden vervolgd én voor hun vervolgers. Met #RedWednesday© wil
Kerk in Nood (kerkinnood.nl/redwednesday2020) ook de Nederlanders bewust maken van de vervolging van
gelovigen – vooral minderheden – en oproepen tot tolerantie en respect voor gelovigen en tussen geloofsgroepen.
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Startmoment Adventsactie, donderdag 26 november – 19.30 Rafaëlkerk en YouTube
Dit jaar een speciale start van de Adventsactie. Op de donderdag vlak voor het eerste weekend van de Advent zal
in de Rafaëlkerk de aftrap worden gegeven voor de Adventsactie met een informatief programma. Natuurlijk wordt
het project dat Utrecht steunt gepresenteerd: dat is deze advent duurzame voedselvoorziening voor gezinnen in
een streek in Nicaragua. Om onze solidariteit niet alleen in gulle gaven vorm te geven verdiepen wij ons er ook in
wat duurzame landbouw voor ons betekent. Dat doen we aan de hand van een Utrechts initiatief op dit gebied. En
ook de link naar ‘Utrecht 4Globalgoals’ zal worden belicht. Het programma van ongeveer één uur kan via het
livestreamkanaal van de Rafaëlkerk door iedereen gevolgd worden.
Naoorlogse ervaringen Bonifatiuscollege voor eeuwboek
In 2022 verschijnt een eeuwboek ter viering van 100 jaar Bonifatiuscollege. Voor dat boek zijn we op zoek naar
mensen die aan het eind of net na de Tweede Wereldoorlog op het Boni zaten. Hoe stond het gebouw erbij, hoe
startte de school weer op? Waren er activiteiten en zo ja, welke? Mocht u er zelf hebben gezeten of mensen kennen
voor wie dat geldt, stuur dan een berichtje naar Ward de Moor via ewdemoor@gmail.com
Kalender 2021 nu verkrijgbaar
U kunt vanaf nu de maandkalender van Kerk in Nood voor het jaar 2021 bestellen. Bij elke maand vindt u een mooie
foto uit de wereldkerk. De kalender bevat informatie over de belangrijkste katholieke feest- en heiligendagen. Ook
een mooi cadeau. De kalender is verkrijgbaar via de website van Kerk in Nood.
Onderscheiding van de H. Willibrord aan Ton Fonville
Deze onderscheiding is Ton Fonville toegekend vanwege zijn grote verdiensten gedurende vele jaren voor de St.
Gertrudis-geloofsgemeenschap en de laatste ruim twee jaar voor de Aloysiuskerk. De uitreiking van de
'Onderscheiding van de H. Willibrord' is door Pastor Piet Rentinck aan Ton Fonville gegeven.
JobHulpMaatje zoekt maatjes
JobHulpMaatje is er voor mensen die op zoek zijn naar een baan of die niet op hun plek zitten. Werkloos zijn is
heftig en heeft niet alleen invloed op de werkzoekende, maar ook op zijn/haar omgeving. JobHulpMaatje geeft de
werkzoekende een steuntje in de rug en helpt hem/haar op weg naar (vrijwilligers)werk. Door deelname aan
JobGroups en individuele trajecten denken ze met de werkzoekende mee over wie hij is, wat hij kan en wat hij écht
wil. Omdat ze dit programma aan meer mensen willen aanbieden, zijn ze op zoek naar nieuwe Maatjes. Als Maatje
geef je individuele begeleiding aan een werkzoekende die een jobgroup heeft doorlopen. Een overzichtelijke taak
waarbij je van grote betekenis bent voor een naaste! Klinkt dit als iets voor u, of heeft u nog vragen? Mail dan naar
info@jobhulpmaatje.nl. Voor meer informatie: www.jobhulpmaatje.nl
Stimuleringsprijs Mantel van Sint-Maarten 2020 voor “Met Paulus aan tafel”
Sinds een aantal jaren is er vanuit de kerken een stimuleringsprijs voor Utrechtse vrijwilligersprojecten op sociaalmaatschappelijk en/of diaconaal terrein die opvallen door inspirerende, eigenzinnige of vernieuwende kenmerken:
de Mantel van Sint Maarten. De Bezinningsmaaltijd Tuindorp – Met Paulus aan tafel was ook genomineerd en heeft
van de jury een geldbedrag van € 500 toe gekregen. Al 8 jaar zijn in de Pauluskerk maandelijks bezinningsmaaltijden
(een maaltijd voorafgegaan door een half uur ‘bezinning’). In de coronatijd konden die natuurlijk niet doorgaan.
Toch kregen alle meer dan 40 deelnemers maandelijks een schrijven van de organisatoren thuis met bemoedigende
woorden en enkele teksten ter overweging. Zo werd de band vastgehouden. Alle ingezonden initiatieven zijn
op www.mantelvansintmaarten.nl in woord en beeld verzameld. Zo kunt u ook zien wat anderen hebben gedaan
om handen en hart uit te reiken naar diegene die dit nodig hadden.
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