St. Martinusparochie Utrecht
geloofsgemeenschap Aloysius
MEDEDELINGEN RONDOM DE KOEPEL
WEEK VAN 21 TOT EN MET 28 FEBRUARI 2021

Deze eerste zondag in de veertigdagentijd lezen we dat Jezus een woestijnervaring heeft.
Misschien kent u dat van het afgelopen jaar. Het brandend zand van besmet kunnen worden, of een ander ziek
maken; niet op bezoek, geen vrienden ontmoeten; niet samen feesten of rouwen; afstand houden.
Gemeenschapszín hebben maar het niet krijgen. Een woestijnervaring waarin je bent teruggeworpen op jezelf.
Land van eenzaamheid, van dorens en dood, van demonen en dorst naar sámen kunnen zijn, naar samen
kunnen vieren dat we mogen leven.
Voor velen een erg zware tijd, een tijd van beproeving. Voor een enkeling een tijd waarin de stilte en de rust
juist als heilzaam werd ervaren. Een resetknop als het ware, om eens goed na te denken waar we mee bezig
zijn in ons leven, met onze kwetsbare wereld. Hoe dan ook: Meer dan ooit nodigt deze veertigdagentijd ons uit
tot reflectie op onze manier van leven. Het is tijd: Besef dat het Rijk van God er is, hier en nu, als we dat zelf
wáármaken. En dat kunnen we, als we de woorden van Aswoensdag laten doorklinken: Bekeert u en geloof in
de Blijde Boodschap.

Frans Joosten

PAROCHIEKRONIEK
Op 14 februari is in de leeftijd van 65 jaar overleden mevrouw Relinde Constantijne Maria Augusta (Relinde)
Tax-Snelder. Zij woonde aan de Homeruslaan.
PAROCHIEAGENDA
eerste zondag van de Vasten
zo 21 feb.
09.30 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
di 23 feb.
10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
vr 26 feb.
10.00 uur
eucharistieviering: pastor Oostendorp
tweede zondag van de Vasten
zo 28 feb.
09.30 uur
eucharistieviering: pastoor Boogers en diaken Jouke Schat
Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur: eucharistieviering
Maandag t/m vrijdag: 09.00-12.00 uur: dagkapel geopend
MISINTENTIES
zo 21 feb.: jaargedachtenis Albric Bonekamp; jaargedachtenis Albert van Lint; Nel Fonville-Verweij;
Henny Scherrenberg-van Impelen; Conny van Straaten en overleden ouders en grootouders;
en voor Relinde Tax, die afgelopen zondag is overleden.
zo 28 feb.: jaargedachtenis Paula Schulte-Maas; overleden ouders Van Leeuwen-de Bruijn;
Herman Scherrenberg.
COLLECTE
De collecte voor onze geloofsgemeenschap bracht op zondag 14 februari € 113,15 op.
Door de corona is de collecte bij de uitgang.
In de Vastentijd zijn er twee collectes. U kunt uw gaven voor onze geloofsgemeenschap in de melkbus doen of
digitaal geven. Voor de collecte voor het Vastenproject staat er een collecteschaal.
Uw gaven worden zeker in deze coronatijd zeer gewaardeerd.
VASTENACTIE 2021: IEDER KIND NAAR SCHOOL IN ZUID-AFRIKA
De Vastentijd gaat beginnen. Misschien denkt U: sinds het coronavirus rondwaart, is het alleen maar vasten. Het
klopt dat het leven voor ieder van ons moeilijker is geworden. Veel leuke dingen zijn niet meer mogelijk. Maar in
ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika is de situatie nog veel erger.
Onze parochie voert samen met de parochie Licht van Christus in de vastentijd actie voor een project in ZuidAfrika: “alle kinderen naar school”. Want alleen als kinderen naar school gaan, hebben ze een toekomst.
Meer informatie in het parochieblad Tussentijds en op de flyer die achterin de kerk ligt. U kunt uw gift
overmaken op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v.
Vastenactie 2021. Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.

IN MEMORIAM RELINDE TAX
Op 22 februari nemen wij afscheid van Relinde. Zij is jarenlang actief en betrokken lid geweest van de
werkgroepen gezinsviering en Eerste Communie. Zij deed dit met veel plezier en toewijding en was de
creatieve kracht van deze groepen. Voor de paas- en kerstspellen verzorgde Relinde de kostuums en
attributen, die zij, samen met haar man Ger, met een gevulde bolderkar naar de Aloysiuskerk bracht. Ze
deed alles wat ze kon om de gezinsvieringen tot een succes te maken: ze hielp met het instuderen van de
liederen, ze zorgde voor printjes met grotere letters voor de jongsten die nog niet zo goed konden lezen,
ze haalde zelfs kinderen die mee wilden doen op van de opvang en had na afloop altijd wat lekkers.
Ook toen Relinde al ziek was bleef zij op de achtergrond actief. Wij zullen haar ontzettend missen.

Annette, Carine, Jeltje en Marian

EUCHARISTIEVIERINGEN
Komende week is er weer een persconferentie van het kabinet, waarin we horen welke coronamaatregelen
gaan gelden. We hanteren nu nog Het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’.
Dus maximaal 30 aanwezigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers. Dit is inclusief het
dringende advies om een mondkapje te dragen dat alleen afgaat bij het ontvangen van de Heilige
Communie. Voor alle vieringen dient men zich zoals nu gebruikelijk aan te melden via
aloysius@katholiekutrecht.nl of 030-2515775, uiterlijk vrijdag 12.00 uur.
HUISPAASKAARS
Evenals voorgaande jaren kunt u weer een huispaaskaars bestellen. Een voorbeeldkaars staat achter in de
kerk en daar ligt ook een intekenlijst bij. De kaars kost dit jaar € 21,00. De huispaaskaarsen worden samen
met de grote paaskaars tijdens de paaswake gewijd en kunnen daarna naar huis worden meegenomen.
EINDELIJK EEN NIEUWE TUSSENTIJDS
Na het nummer dat twee maanden mee moest is nu de nieuwe Tussentijds van maart in aantocht. Vanaf midden
komende week gaat ons parochieblad weer bezorgd worden. De maart-editie brengt u in de maand van de
verkiezingen een interview met de jonge katholieke Utrechtse Bina Chirino, kandidaat voor de ChristenUnie, een
ontmoeting met Inge Eijsenga die uit persoonlijke ervaring vertelt over het Vastenactieproject voor jonge
kinderen in Zuid-Afrika en een bezoek aan de Zusters Augustinessen van de Waterstraat en hun omgaan met
de corona-tijd. In het maartnummer is de informatie over de vieringen in de Goede week en Pasen al te vinden
(uiteraard onder voorbehoud) en bieden het nieuws en de columns en rubrieken weer de informatie en inspiratie
die we niet kunnen en willen missen.
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 de website van het
Aartsbisdom Utrecht
BRIEF VAN BISSCHOP MIRKIS OM DE PAUS WELKOM TE HETEN
Van 5 tot 8 maart 2021 zal Paus Franciscus een bezoek brengen aan Irak. Een dergelijk bezoek behoort al
ruim twintig jaar tot de plannen, nu komt het er eindelijk van. Aartsbisschop Mirkis van het Chaldeeuws
katholieke bisdom Kirkuk-Sulaymaniyah, waarmee we als parochie sinds enkele jaren een nauwe band
hebben, schreef een brief aan Paus Franciscus om hem alvast welkom te heten. In die brief dankt bisschop
Yousif Thomas Mirkis voor de moed om nu te komen, en hij suggereert in zijn brief een pastoraal
programma gestoeld op Vaticanum II. U kunt de vertaalde versie van de brief op www.katholiekutrecht.nl
lezen.

