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Digitale bijeenkomsten van bezinning en gebed, vrijdag 26 februari – 18.00 uur, Jacobusgemeenschap 
In deze 40 dagentijd is er iedere vrijdagavond een korte online bijeenkomst om 18.00 uur. De bijeenkomsten 
bestaan uit een lezing, een bezinnende tekst, een gebed en/of een lied. Om ook in de maaltijd de verbondenheid 
uit te drukken zal er per week een recept worden aangereikt voor een eenvoudige (soep)maaltijd die thuis kan 
worden bereid en gebruikt.  Alleen of in kleine kring. Hebt u belangstelling voor vastenvrijdagen in deze vorm, stuur 
een e-mail naar Klasien Knol: klasienknol@gmail.com. U krijgt dan een link per e-mail toegestuurd om deel te 
kunnen nemen aan de bijeenkomst. Ook krijgt u dan verdere informatie en instructies. 
 
Vastenactie: uitdaging om te blijven leren 
Het vastenactieproject 2021 biedt steun aan een educatieproject voor jonge kinderen in een achterstandsgebied 
in Zuid-Afrika. Met dit project helpen we kleuters in hun ontwikkeling om een succesvolle stap naar het 
basisonderwijs te maken en bestrijden we armoede en honger. Dit zijn drie van de zeventien Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen waartoe de Verenigde Naties iedereen in de hele wereld oproepen om deze vóór 2030 te 
bereiken. Ook de Gemeente Utrecht stimuleert de inwoners van onze Domstad om hieraan bij te dragen. Op 
https://www.utrecht4globalgoals.nl/ staat meer informatie over alle doelen en vindt u meer voorbeelden van 
initiatieven. 
De betekenis van onderwijs voor de uitbouw van leven staat voor ons buiten kijf. Het afgelopen corona-jaar heeft 
ons daar weer sterker bewust van gemaakt. Door de beperkingen en gedragsregels hebben we veel van onze 
gewoontes moeten aanpassen en ons nieuwe dingen eigen moeten maken.  
In onze geloofstraditie is vanouds je openstellen, ontvankelijk zijn en nieuwe dingen willen leren een belangrijk 
aandachtspunt. Een gelovige is misschien wel nooit uitgeleerd als het gaat om te ontdekken hoe God ons en 
anderen genadig is en met ons optrekt en wat nieuwe situaties dus vragen van ons en onze samenleving. 
Nieuwsgierig blijven en voortdurend oefenen en vernieuwen kenmerken een levend geloof en maken ons klaar 
voor een goed leven. Een periode als de 40 dagentijd biedt een kans om daar meer aandacht aan te geven. Eigenlijk 
verbindt ons dat heel natuurlijk met de ontwikkeling die we de jonge kinderen in Zuid-Afrika willen bieden. 
Steun de Vastenactie ‘Ieder kind naar school in Zuid-Afrika: NL33 ABNA 0234159227 Parochie St. Martinus-ovv 
Vastenactie 2021 
 
Vastenbrief kardinaal Eijk: ‘Werp het anker van de ziel uit’  
Kardinaal Eijk heeft een boodschap geschreven ten behoeve van de Veertigdagentijd die op 17 februari 
(Aswoensdag) begon. In zijn brief, getiteld ‘Tijd om het anker van de ziel uit te werpen’, stelt de aartsbisschop van 
Utrecht dat de Veertigdagentijd “ons van oudsher vraagt om innerlijk ‘voor anker te gaan’, dat wil zeggen: het is 
een periode van verstilling, bezinning en onthouding,” waarin “we God kunnen naderen in ons gebed.” Door de 
coronamaatregelen leven we momenteel in een tijd waarin we ons al heel veel zaken moeten onthouden, hoe 
vinden we in die omstandigheden de houding van bekering naar God, waartoe de Veertigdagentijd ons oproept? 
Kardinaal Eijk aldus: “Het is goed om ons te realiseren dat wie in de Veertigdagentijd innerlijk ‘voor anker gaat’, niet 
alleen kiest voor een periode van verstilling maar met dat anker ook zijn hoop vestigt. Het anker is immers het 
christelijke symbool van de hoop en onze hoop is gevestigd op de Heer.” Lees de gehele Vastenboodschap van 
kardinaal Eijk op onze website. 
 
Tips vastentijd paus Franciscus 
Het Belgische Kerknet heeft 11 tips van paus Franciscus verzameld voor een vruchtbare vastentijd. Het zijn hele 
praktische suggesties die in één zin te zeggen zijn. Gemakkelijk om te onthouden, een uitdaging om ze in praktijk 
te brengen. Kijk voor de tips op https://rkdu.nl/kerknieuws/11-vastentips-van-paus-franciscus/ en doe er uw 
voordeel mee. 
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Drie retraites voor de Vastentijd 
Volgende week begint de vastentijd. Wie zich in deze bijzondere tijd spiritueel wil laten begeleiden, kan terecht bij 
drie onlineretraites: 

1. Het licht van uw gelaat (Ignatiaans): Al vele jaren bieden de jezuïeten van Nederland en Vlaanderen een 

digitale retraite aan in de veertigdagentijd. Dagelijks krijgt u een e-mail met gebedsimpulsen en een 

podcastmeditatie gebaseerd op de Bijbellezing van de dag. Aanmelden kan via 

https://www.ignatiaansbidden.org 

2. Betreed het kasteel van je ziel (Karmel): De Karmel biedt een online retraite aan met Teresa van Avila als gids. 

In haar werk De innerlijke Burcht beschreef zij haar eigen innerlijke weg op een bijzondere manier. 

Aanmelden kan via https://karmel.us6.list-

manage.com/subscribe?u=7c9d2aa0ecc1fde64fd44bc67&id=e2ca7485be. U ontvangt dan wekelijks een 

mail met het zondagsevangelie, een meditatie en korte suggesties voor elke dag van de week. 

3. Echte vreugde (Franciscaans): De bezinning Echte vreugde is een soort pelgrimstocht langs bergtoppen van 

succes maar ook door dalen van mislukking en verdriet, met het diepe verlangen om ooit thuis te mogen 

komen bij zichzelf en bij God. Inschrijven kan via http://www.franciscaansbezinnen.be. U ontvangt dan 

wekelijks een mail met bezinning en suggesties. 

 
Op weg naar Pasen in de 40 dagentijd, Dominicuskerk 
Gedurende de 40 dagentijd zullen we vanwege corona net als vorig jaar alle vieringen online uitzenden. De 
Zondagvieringen met als hoofdthema “Leer ons uw wegen gaan’ worden steeds op zondagmorgen 10.00 uur online 
geplaatst. U kunt ze vinden via de link, die meteen bij opening staat op de site www.huisvandominicus.nl. Dat geldt 
ook voor de Oecumenische Vespers, die elke woensdagavond van de 40 dagentijd om 19.00 uur online zijn te 
volgen. Die 40-dagenvespers hebben als hoofdthema dit jaar ‘Ik ben er voor jou’. Daarnaast wordt elke vrijdag 10.00 
uur een korte Wereldwake online gezet, die ook nog te vinden is op de sociale media. Zo hopen we dat we met 
aandacht en hoop verbonden en betrokken te blijven bij wat ons bezielt en bij wat er om ons heen, dichtbij en 
veraf, gebeurt. Dat we elkaar zullen bemoedigen, zeker in deze coronacrisis. 
 
Eucharistieviering, zondag 21 februari – 10.30 uur, Johannes-Bernardus 
Op zondag 21 februari is er om 11.00 uur een eucharistieviering in de Johannes-Bernardus en geen Byzantijnse 
viering, zoals vermeld in het Januari/ Februarinummer van Tussentijds. Paul Brenninkmeijer is de voorganger. De 
collecte is voor het Vastenactieproject. Oranje Nassaulaan 2. 
 
Boom van hoop en aandacht in de 40 dagentijd 

Als teken van onze aandacht en betrokkenheid in deze 40 dagentijd hebben we in de Dominicuskerk een nu nog 

kale boom geplaatst achter in de kerk bij de Mariakapel, waarbij iedereen wordt uitgenodigd op een boomblaadje 

te schrijven waar jouw/uw aandacht en hoop naar uitgaat. Dat blaadje kan met een knijpertje in de boom worden 

gehangen, waardoor de boom geleidelijk steeds groener wordt en hopelijk met Pasen helemaal vol is! 

 
Online catechese: Liefde & Seksualiteit, vanaf woensdag 24 februari – 19.45 – 21.00 uur 
Liefde, relaties en seksualiteit zijn belangrijke onderwerpen voor iedereen en de katholieke Kerk heeft er een 
duidelijke visie over. Kapelaan Luc Simons heeft zich hierin verdiept en kan het helder en inzichtelijk uitleggen. 
Tijdens de eerste twee avonden van deze vorming gaat hij in op wat de Kerk leert over Gods bedoeling met het 
huwelijk. Hij put daarvoor vooral uit de ‘Theologie van het Lichaam’ die is uitgewerkt door de heilige Paus Johannes 
Paulus II. De derde en vierde avond gaan Brechje Loenen en haar man en Dennis en Sascha Peters in op de vragen 
die je vooraf online kunt stellen via dit vragenformulier. De vijfde avond wordt gebruikt om met elkaar uit te 
wisselen en in te gaan op onbeantwoorde vragen. Data: woensdagen 24 februari, en 3, 10, 17 en 24 maart 2021, 
steeds van 19.45-21.00 uur. Bezoek onze website voor meer informatie. 
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Jonge Hemelbestormers, donderdag 25 februari – 10.00 uur, online 
Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en 
ambities. Dit maandelijkse programma wordt nu online voortgezet. Nadia Kroon komt als eerste aan het woord. Zij 
heeft het boek Non in de bus geschreven over haar leven als intredend zuster in de kloostergemeenschap van 
Casella. Theoloog Erik Borgman gaat hierover met haar in gesprek. Celliste Tal Canetti verzorgt de muziek. Te zien 
vanaf donderdag 25 februari van 10.00 tot 11.00 uur op www.huisvandominicus.nl en op YouTube. Robert Jan 
Nijland is de volgende hemelbestormer. Robert Jan werd in 2019 genomineerd als jonge theoloog des vaderlands. 
Hij is werkzaam als jongerenwerker in Amsterdam. Het gesprek met hem zal vanaf donderdag 25 maart te zien zijn 
op de website van Huis van Dominicus en op YouTube. 
 
Kinderclub, vrijdag 26 februari – 15.30 uur, Rafaëlkerk 
Vrijdag 26 februari om 15.30 uur is er weer een Kinderclub! Bij het Openingsgebed bidden we speciaal voor: 
Hannah, een 2 weken oud kindje die last heeft van stuipen. Dennis gaat verder over de 1e Heilige Communie. Verder 
zijn we bezig met het lezen van verhalen uit de Vastenkalender, een boek over jonge Heiligen met hun verhaal. We 
hebben vanaf Aswoensdag nu 7 verhalen gehad. Pastor Koos behandelt nog Aswoensdag en de Vastenactie voor 
een basisschool in Zuid-Afrika. Aan het einde bidden we nog een Tientje. Alle kinderen zijn van harte welkom. 
 
Taalles in de huiskamer van het Huis van Dominicus, elke dinsdag van 10.00-12.00 uur 

Met gezamenlijk koffiedrinken, spelletjes doen en verhalen uitwisselen moeten we voorlopig nog even wachten, 

maar de huiskamer zit niet op slot. In vaste groepjes van twee personen, iedere groep in een eigen ruimte, wordt 

geoefend met de Nederlandse taal. Ook zijn er koppels die online contact houden. Informatie bij 

hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl en josienf49@hotmail.com  

 

Gebedsbijeenkomst, woensdag 3 maart – 9.30 uur, St. Josephkerk 
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de St. Josephkerk. Woensdag 24 februari volgen wij het 
heilig Evangelie volgens Mattheus: 20, 17-28. Openingslied GvL 441 Het lied van de eerste der mensen. Slotlied GvL 
546 Het lied van alle zaad. 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. 
 
Online cursus Kwetsbaar leven, dinsdag 9 maart – 20.00 uur, Dominicuskerk 
Corona confronteert ons op een ongekende manier met onze eigen kwetsbaarheid, maar ook met de 
kwetsbaarheid van onze samenleving als geheel. In deze cursus christelijke meditaties verkennen we waar we 
kracht aan ontlenen in tijden van kwetsbaarheid. Iedere avond gebruiken we een andere meditatievorm. U kunt 
dus ook een losse avond meedoen. Theoloog Marian Geurtsen begeleidt via zoom de meditaties vanuit de 
sfeervolle Dominicuskapel. Kosten: €10, – per avond. Aanmelden: info@huisvandominicus.nl. U ontvangt een link 
na aanmelding. Vervolgdata: 13 april, 11 mei, 15 juni. 
 
Online Nationaal Religiedebat: Religie, klimaat en klimaatreligie, dinsdag 9 maart – 17.30 uur 
Op dinsdagavond 9 maart wordt vanuit de Metaalkathedraal in Utrecht het Nationaal Religiedebat online 
uitgezonden. Thema: ‘Religie, klimaat en klimaatreligie’. Welke rol moet religie (niet) hebben in de klimaatactie? 
Vijf sprekers gaan hierover met elkaar in debat onder leiding van Talitha Muusse. Het klimaat verandert, de 
biodiversiteit neemt wereldwijd dramatisch af en natuurrampen nemen toe. De wetenschap toont aan: de mens 
heeft hier een flink aandeel in. Het klimaatdebat dreigt echter (ook) te polariseren onder gelovigen en niet-
gelovigen. Terwijl juist alle krachten nodig zijn om de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden. Wat is 
hierin de rol van religie? Is religie een stuwende of juist een remmende kracht? En tot slot: is er nog hoop? Over 
deze en meer vragen gaat het Nationaal religiedebat 2021. Op 9 maart, vanaf 19:30 uur te volgen via livestream op 
www.nationaalreligiedebat.nl. 
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Nieuwsbrief van RK diaconie Utrecht 
Voor de zorg voor medemensen, de diaconie, werkt onze parochie sinds 1 januari 2021 samen met de andere 
parochies in de stad Utrecht, de Gerardus Majella parochie en de parochie Licht van Christus. U kunt volgen wat er 
gedaan wordt door u te abonneren op de gratis nieuwsbrief. Klik hier. Van harte aanbevolen. 
 
Heilige Mis, vrijdag 19 maart – 10.30 uur, St. Josephkerk 
Vrijdag 19 maart om 10.30 uur is er voor onze patroonheilige een H. Mis. Met celebrant Koos Smits vieren we in dit 
St. Josephjaar de feestdag van St. Joseph. 
 
Online kruisweg in Heilige Land 
In de lente komen jaarlijks doorgaans miljoenen toeristen en pelgrims uit de hele wereld naar Jeruzalem en de 
andere heilige plaatsen om er ter plaatse de Goede Week en Pasen mee te maken. Een van de hoogtepunten is de 
kruisweg op Goede Vrijdag langs de Via Dolorosa in de oude wijk van Jeruzalem, letterlijk in het spoor van Jezus. 
Dit jaar lanceerde de Custodie van het Heilige Land bij de start van de veertigdagentijd op haar 
website een onlinekruisweg. De kruisweg omvat een video voor elke kruiswegstatie met afbeeldingen van het lijden 
van Jezus in Jeruzalem en Bijbelse teksten vanaf zijn veroordeling tot en met de kruisiging en de dood aan het kruis. 
Die worden afgewisseld met korte meditaties van franciscanen uit de verschillende heilige plaatsen van het Heilige 
Land, in verschillende talen. De video’s worden vanaf het begin van de veertigdagentijd, elke dinsdag en vrijdag, 
gepubliceerd via de sociale media van de Custodie van het Heilige Land via #custodiaTS @Facebook, Instagram en 
Twitter. 
 
‘Plan Einstein’, uit Sulaymaniyah 
Er is een onverwachte en interessante band tussen Utrecht en het klooster in Sulaymaniyah van ons Kirkuk-contact. 
Het klooster valt onder het bisdom, en de vorige bisschop haalde deze monnik en zuster uit Syrië. Gemeente 
Utrecht is zeer trots op haar "Plan Einstein" waarmee vluchtelingen cursussen krijgen in de wachttijd - voor hun 
toekomst waar dan ook. Precies dat deden ze ook in Sulaymaniyah. We hebben er beelden van, een video in het 
Duits: https://www.youtube.com/watch?v=IbZQl7Exf7M. 
 
Diaconaal assistent of catecheet 
Het aartsbisdom Utrecht begint in september weer met de opleidingen voor diaconaal assistent en catecheet. Hele 
inspirerende opleidingen voor mannen en vrouwen. Wie deze opleiding met goed gevolg heeft afgesloten kan een 
officiële benoeming van de bisschop krijgen (een “zending”). Daarmee kun je in een parochie aan de slag. Los 
daarvan zijn de opleidingen ook heel verrijkend voor jezelf. Je leert veel over ons geloof en de kerk en je vergroot 
je netwerk in de kerk en de samenleving. De opleidingen worden gegeven in de stad Utrecht op het Ariënsinstituut 
op Keistraat 9. De opleiding tot diaconaal assistent duurt twee jaar, de opleiding tot catecheet drie jaar. De 
studiedagen zijn altijd op zaterdag. Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact op met de rector van het 
Ariënsinstituut: https://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/. 
 
Diaken worden 
In september is er weer de mogelijkheid om te beginnen aan de opleiding tot diaken. Alleen voor (RK) mannen. De 
opleiding duurt drie jaar (na een voorfase van 5 zaterdagen). Studiebijeenkomsten op de zaterdagen. Wij zoeken 
mensen die Jezus Christus op een heel bijzondere manier willen dienen. Meer hierover is te vinden op de website 
van het Ariënsinstituut: https://www.ariensinstituut.nl/opleidingen/diakenopleiding/. Als je hier misschien wel iets 
voor voelt maar graag wat meer wil weten van iemand die diaken is, bel of mail dan met diaken Jouke Schat, tel. 
0683939740 of e-mail: diaken@rkdu.nl. Geheel vrijblijvend en vertrouwelijk. Bel of mail ook als u iemand weet die 
misschien geïnteresseerd kan zijn. Van harte aanbevolen!    
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