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Erehaag als uitgeleide van Peter Raedts, zaterdag 6 maart – 12,15 uur, Pauluskerk
Op zaterdag 27 februari is onverwacht Peter Raedts overleden, de laatste jaren een van de vrijwilliger-
voorgangers in onze Pauluskerk. Hij had de al enige tijd gezondheidsklachten waardoor hij niet meer durfde
voorgaan. Hij overleed aan de gevolgen van een ongelukkige val in zijn huis. In het ziekenhuis heeft hij nog de
ziekenzalving ontvangen. Niet lang daarna is hij gestorven. Peter was historicus, o.a. tot zijn pensionering in 2013
hoogleraar middeleeuwse geschiedenis aan de Radboud universiteit in Nijmegen. Als een hartelijk mens hebben
wij in de Paulusgemeenschap Peter leren kennen. Zijn overwegingen waren altijd inspirerend. Met gevoel voor
taal en stijl, maar vooral vanuit een doorleefd geloven, wist hij velen te boeien.
U bent uitgenodigd om, na de viering in de kerk, Peter uitgeleide te doen door het vormen van een erehaag bij de
Pauluskerk.

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. Steun de Vastenactie ‘Ieder kind naar school in
Zuid-Afrika: NL33 ABNA 0234159227 Parochie St. Martinus - o.v.v. Vastenactie 2021. Meer informatie:
https://rkdu.nl/vastenactie-2021/

Digitale veiling ten behoeve van de vastenactie: inname 1 – 14 maart, bieden vanaf 15 maart, Pauluskerk
Om extra geld in het laatje van de Vastenactie te krijgen, organiseert de Pauluskerk vanaf maandag 1 maart een
veiling, waaraan iedereen kan meedoen. Aanbod: Tot zondag 14 maart kunt u aangeven wat u te koop heeft of
wat u zoekt. Dat kan van alles zijn: van zelfgebakken taarten tot hand- en spandiensten. In beide gevallen stuurt u
een mail naar paulus@katholiekutrecht.nl. Vermeld daarbij uw naam en het bedrag dat u ervoor vraagt/ervoor
wilt betalen. Bieden: vanaf maandag 15 maart. Maandag 22 maart is er een tussenstand en de veiling sluit
maandag 29 maart. Dan worden beide partijen met elkaar in contact gebracht om samen de aankoop te regelen.
Het bedrag dat u ontvangt/betaalt, maakt u over op rek.nr. NL81 INGB 0004 8078 22 t.n.v. de Paulus Parochie
o.v.v. 401620 (dit is de code van het project, zoals het bekend is bij Vastenactie). Wij zorgen ervoor, dat het geld
wordt overgemaakt aan Vastenactie.

24 uur voor de Heer, van vrijdag 12 maart – 19.00 uur tot zaterdag 13 maart - 18.30 uur, catharinakathedraal
In het begin van zijn pontificaat heeft paus Franciscus op de 4e zaterdag van de 40-dagentijd een dag van ‘Gebed
en Boete’ ingesteld. RK Utrecht zal net als vorige jaren meedoen, nu wel corona-proof. We beginnen vrijdag met
een eucharistie in de kathedraal door de 3 bisschoppen, met bijzondere intentie voor allen die lijden onder de
covid-pandemie. De hele nacht is er digitale aanbidding vanuit www.sint-rafel.nl met het Allerheiligste uitgesteld
in de “verbondstent” van de Eritrese Orthodoxen. Zaterdag is dan vanaf 06.00 uur is de St. Catharina tot de
avondmis om 18:30 uur open voor sacramentele aanbidding met soms getijdengebed en biechtgelegenheid.

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.

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
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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.

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!

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 10 maart – 9.30 uur, St. Josephkerk
Iedere woensdagochtend is er een gebedsbijeenkomst in de St. Josephkerk. Woensdag 10 maart volgen wij het
heilig Evangelie volgens Mattheus:5, 17-19. 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 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.

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 of ga naar: https://rkdu.nl/nieuwsbrief/.
Van harte aanbevolen.

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
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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.

Aanbod: doopvoorbereiding online via Teams, vanaf 22 maart – 20.00 uur
Nu de periode met beperkingen langer gaat duren dan we hoopten heeft het pastoraal team besloten de
doopvoorbereiding (ook) met behulp van het Teams-platform aan te bieden. We gaan hiermee starten op
maandagavond 22 maart 20.00 uur met niet meer dan vier deelnemers (paren). Wanneer u belangstelling hebt
voor deze ‘digitale-voorbereiding’ kunt u zich met een mail opgeven (secretariaat@katholiekutrecht.nl). Bij meer
dan vier aanmeldingen worden er meer gesprekken georganiseerd en dat kan op andere momenten dan de
maandagavond. Laat uw wensen en mogelijkheden bij uw opgave weten.
Het blijft natuurlijk mogelijk te wachten tot het moment dat de bijeenkomsten in het pastoraal centrum weer
aangeboden kunnen worden.

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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