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Vrijdag viering, 8 januari – 10.30 uur, St. Josephkerk
Komende vrijdag 8 januari is voor ons (toch!) de 1e Vrijdag v/d maand in de St. Josephkerk. De viering begint om
10.30 uur. Priester Oscar Swijnenberg zal in deze H. Mis weer celebrant zijn. Dirigente Marietrees en onze student
Chiel zingen. Bij de hoofdingang staat er desinfecterende handgel. Na binnenkomst geven gele pijlen de veilige
looproute aan. Wij verzoeken u thuis te blijven als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben
geweest.
Kinderclub weer van start, vrijdag 8 januari – 15.30 uur, St. Rafaëlkerk
Na de feestdagen beginnen we weer met onze kinderclub. De oefening voor de misdienaars worden ook op deze
middag gedaan. Het programma voor a.s. vrijdag 8 januari is als volgt:
- Aansteken van de kaars en een Openingsgebedje.
- Beslissen wie zondag 10 januari de 1e Lezing gaat doen.
- Repeteren voor de Gezinszondag van 10 januari.
- Als het even kan, doen we ook een spelletje.
- Aan het einde bidden we nog een Tientje.
Volgende data: vrijdag 15 januari.
Kerststal nog te bewonderen, St. Catharinakathedraal
A.s. zaterdagen 9 en 16 januari kunt u nog de Kerststal in de St. Catharinakathedraal bezoeken, stil staan bij de
geboorte van het Christuskind en een kaarsje opsteken in de Mariakapel. De openingstijden zijn van 12.00 -16.00
uur.
Eerste communie en vormsel 2021 – uitstel, mogelijk jaartje overslaan
In de maand januari is het gebruikelijk om de programma’s ter voorbereiding op eerste communie (kinderen in
groep 4) en vormsel (meestal groep 8 of brugklas) van start te laten gaan. De uitvoering van de trajecten wordt
door de corona-pandemie stevig gedwarsboomd. Het pastoraal team heeft daarom na overleg met de werkgroepen
het besluit genomen de start van deze programma’s voorlopig uit te stellen. Er wordt rekening mee gehouden dat
de groepen van 2021 en 2022 samengevoegd gaan worden.
Vieringen in de Dominicuskerk in de eerste helft van januari
De vieringen van 10 en 17 januari 2021 vinden zonder fysieke deelnemers in de kerk plaats. U kunt ze dus niet
bijwonen. Ze worden via livestream uitgezonden. Wie deze vieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje
wil hebben, kan die boekjes vanaf vrijdag voorafgaand aan de viering ophalen in de Mariakapel. We sturen ook
pdf’s naar alle bekende emailadressen van onze Dominicus geloofsgemeenschap en deze staan ook op de sites. Alle
genoemde vieringen zijn te volgen via: Huis van Dominicus. De Mariakapel is nog steeds alle dagen van 9.00-17.00
uur open om een kaarsje op te steken. Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat
we bereikbaar zijn, ook telefonisch, 030-2935245. Wilt u (een keer) deelnemen aan de dagelijkse lauden (8.00 uur,
weekend 8.30 uur) of vespers (18.30 uur), e-mail dan naar info@huisvandominicus.nl
‘Open Aloysius’ goed bezocht
De ruimere openstelling van de Aloysiuskerk tijdens de Advent en de kerstperiode heeft blijkbaar in een behoefte
voorzien. Ruim 800 personen waaronder circa 300 kinderen hebben de kerk bezocht, een kaarsje opgestoken en
vanaf de 2e zondag van de Advent de kerststal bewonderd. Met dank aan de vele vrijwilligers die er mede voor
hebben gezorgd dat alles goed is verlopen. In de kerstwensboom hingen 65 kaartjes met zeer uiteenlopende
wensen. Hierbij een paar voorbeelden: “Dat iedereen een fijne Kerst heeft, Dat Corona weg gaat, Dat ik oma en
opa weer kan knuffelen, Dat niemand in armoede hoeft te leven, Dat er nergens ruzie is en Dat we volgend jaar een
beter jaar hebben.” We laten de kerstwensboom tot 2 februari a.s. achter in de kerk staan en nemen wensen op in
onze voorbeden.
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Kardinaal Eijk raadt vaccinaties tegen coronavirus aan
Namens de Nederlandse bisschoppen heeft kardinaal Eijk een verklaring uitgegeven waarin hij iedereen
aanmoedigt om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Dit is in het belang van het algemeen welzijn, schrijft
onze aartsbisschop. Mensen zijn dan niet alleen zelf beschermd tegen het virus, maar ook hun naasten worden
beschermd en in die zin is vaccineren ook een daad van naastenliefde. Maar de overheid mag mensen niet dwingen
om het vaccin te nemen. De kardinaal gaat in de verklaring ook in op het feit dat in het vaccin cellijnen zijn gebruikt
die in de jaren zestig zijn verkregen via abortus. Hoewel de katholieke kerk abortus resoluut afwijst kan gebruik van
deze al geaborteerde foetussen toch ‘in sommige gevallen worden gerechtvaardigd’. Dit is een van die gevallen, zo
blijkt uit de verklaring. Lees hier de precieze uitleg.
Byzantijnse vieringen in januari en februari gaan niet door, Johannes-Bernardus
De Byzantijnse vieringen in januari en februari a.s. in de Johannes-Bernarduskerk komen te vervallen. Het zijn nu
gewone Eucharistievieringen in de plaats die beginnen om 11.00 uur met pater Brenninkmeijer als voorganger.
Gebedsbijeenkomst, woensdag 13 januari – 9.30 uur, St. Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de St. Josephkerk. Woensdag 13 januari gaan wij verder
met: de brief van Judas, pagina 1. Openingslied GvL 497 Midden in de winternacht. Slotlied GvL 440 Er is een roos
ontsprongen. Graag zien we iedereen bij deze kleine bijeenkomsten komen. Bij de hoofdingang staat er
desinfecterende handgel. Na binnenkomst geven gele pijlen de veilige looproute aan. Wij verzoeken u thuis te
blijven en bidden als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben geweest.
Kerkbalans 2021, nieuwe website en slogan: ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
“In de kerk wordt gebeden, gezongen, gerouwd en gevierd. Mensen komen samen om hun geloof in God, maar ook
hun levenservaringen, te delen. Dat geeft een bijzondere band. Door vandaag te geven, kan de kerk ook morgen
doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Dit is het verhaal achter de nieuwe slogan: ‘Geef vandaag voor de kerk van
morgen’,” aldus de organisatoren van de Actie Kerkbalans 2021 die plaatsvindt van zaterdag 16 tot zaterdag 30
januari. Materialen kunnen besteld worden via de vernieuwde website: www.kerkbalans.nl. Kerkbalans is een
gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk, de Oudkatholieke Kerk van Nederland, en,
sinds 2018, de Evangelische Broedergemeente. Al sinds 1973 werken kerkgenootschappen samen in de Actie
Kerkbalans en doen zo een beroep op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks
vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke
kerk.
Gezamenlijke viering, zaterdag 16 januari – 19.00 uur, Rafaëlkerk
Een gezamenlijke Utrechtse viering wordt gehouden in de Rafaëlkerk (Overvecht) op zaterdag 16 januari om 19.00
uur. Vanwege corona zijn alleen celebranten uitgenodigd voor deze viering. Iedereen kan meebidden via de
YouTube kanaal van de Rafaëlkerk of via www.sint-rafael.nl
Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen: van 17 tot 24 januari
Rond de 3e week in januari is opnieuw de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen. Sinds 1846 houdt de
Evangelische Alliantie al een gebedsweek. In 1908 startte een Episcopaals-Anglicaanse kerk in VS. Sinds 1968 sturen
Wereldraad van Kerken en RK Kerk materiaal voor de Gebedsweek uit over de hele wereld. Sinds 2007 is er één
gezamenlijke Gebedsweek. Alle kerken van Utrecht doen mee: De Utrechtse Raad van kerken (USRK), de
interculturele “migrantenkerken” (PIKU-platform) en evangelische Kerken. De liturgie (viering en gebed) is
opgemaakt door de zusters van Grandchamp (- Taizé).

Pastoresteam: H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent) k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729;
G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072

Sint Martinusparochie - Katholiek Utrecht
Centraal Secretariaat
Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl
W www.katholiekutrecht.nl

Nieuwsbrief: 21-02
Week: 9 – 17 januari 2021
Jaargang: 05

Gebed voor Utrecht en burgemeester, zondag 17 januari
Op maandag 21 december 2020 zijn namens alle kerken van Utrecht een welkom wens en bloemenboeket
aangeboden aan de nieuwe burgemeester mw. Sharon Dijksma. Voor zondag 17 januari zijn alle kerken van Utrecht
opgeroepen in hun kerkdienst te bidden in de geest van:
Gebed voor Utrecht:
Heer onze God,
Aan het begin van deze Week van Gebed voor de Eenheid willen wij als kerken samen bidden voor onze stad en onze
nieuwe burgemeester, Sharon Dijksma. Wilt u haar en haar college de wijsheid en inspiratie geven voor goed beleid
en bestuur in deze uitdagende tijden.
In de bijbel worden we opgeroepen om te bidden voor de stad waar wij leven en werken, en ons in te zetten voor
haar welzijn. Daarom bidden wij als kerken gezamenlijk voor de bloei van onze stad Utrecht:
“Heer, ontferm U over onze stad in deze moeilijke tijden. Help ons om samen met onze mede stadsbewoners ons in
te zetten voor het algemeen welzijn, bijzonder voor mensen in nood. Help ons samen met alle mensen en
organisaties van goede wil onze veelkleurige stad nog mooier en beter te maken. Zo bidden wij in Naam van Jezus
Christus, onze Heer. Amen.”
Veldwerker iets voor U?
Wilt u iets gaan betekenen voor mensen die tussen de wal en het schip vallen? Heeft u zelf een goede conditie en
bent u mobiel? Heeft u wat tijd over tijdens kantooruren? Dan bent U de persoon die wij zoeken. Want wij kijken
uit naar iemand (m/v) die aanspreekpunt wil zijn namens de Utrechtse parochies voor mensen die hulp nodig
hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die op straat zijn gezet en ergens
moeten worden ondergebracht. Maar ook mensen die in geldnood verkeren, werkloos zijn, het leven niet meer
zien zitten enz. Vaak is het een kwestie van deze mensen aanhoren, geruststellen en begeleiden naar het juiste
loket voor verdere opvang en hulp die in de stad Utrecht voorhanden is. Het betreft oplossingsgerichte kortstondige
contacten. Incidenteel geven de parochies ook zelf actieve hulp of wordt betrokkene in contact gebracht met een
priester. Degene die dit werk in het verleden lang heeft gedaan, is beschikbaar voor inwerken en begeleiden. Het
is de bedoeling dat dit werk met tenminste twee mensen gedaan gaat worden. Belangstelling? Stuur dan een mail
aan diaken@rkdu.nl of bel Jouke Schat op 06 83939740.
Vacature: PCI Martinusparochie zoekt nieuw bestuurslid
De Parochiële Caritas Instelling (PCI) voelt zich verantwoordelijk voor het lenigen van urgente nood in zijn
werkgebied, zijnde in het bijzonder de St. Martinusparochie van de stad Utrecht, door middel van financiële
ondersteuning. In dit kader zoekt de PCI ook samenwerking met anderen (personen, instellingen) die in de stad
Utrecht werkzaam zijn op het vlak van het maatschappelijk/sociaal/individueel welzijn. De PCI is ingesteld en
benoemd door het aartsbisdom.
De PCI Martinusparochie kent een bestuur van 5 personen. Door het vertrek van een bestuurslid zijn wij op zoek
naar een nieuw lid.
Het PCI bestuur beslist zelfstandig en autonoom over ontvangen verzoeken tot financiële steun. Het PCI bestuur is
een collegiaal bestuur met een verdeling van specifieke taken (voorzitter, secretaris, penningmeester).
Ontvangen verzoeken tot financiële steun worden in principe via de mail afgehandeld. Het betreft in hoofdzaak
verzoeken met betrekking tot urgente individuele financiële nood.
Het PCI bestuur komt gemiddeld eens in de 2 à 3 maanden bijeen voor een vergadering van maximaal 2 uur.
Van een bestuurslid wordt verwacht betrokkenheid bij de waarde van caritas (zijnde het geven van invulling van
het in het katholiek denken belangrijke aspect van barmhartigheid).
Heeft u belangstelling of wilt u nadere informatie dan kunt u zich richten tot: Piet Kuijper, voorzitter PCI
Martinusparochie Utrecht: piet.kuijper@planet.nl, tel.: 06 53512588.
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