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                               +                        **************************************** 
                               +                           Vieringen rond Pasen 2021. 
                       +  +  +  +  +                  voor Surinamers, Antillianen, Nederlanders e.a.  
                               +                           In de kerk van Parochie St. Martinus geloofsgemeenschap  
                               +                           H. Johannes de Doper - H. Bernardus,  
                               +                           Oranje Nassaulaan 2, 3523 VR  Utrecht. 
                               + 
                                                            **************************************** 
                        SURINAME 
                         ANTILLEN 
                       NEDERLAND            Beste mensen, 

         *********** 
          UTRECHT                 Het heeft wat langer geduurd, maar hier is weer ons 

maandbulletin. 
Hierbij ontvangt U ook een overzicht van alle vieringen 
rond het Paasfeest 2021 en regels en protocollen. 
In alle kerken van de Martinusparochie Utrecht beginnen 
alle vieringen van de Drie heilige dagen (Paastriduum). 
Dat betreft dus Witte Donderdag, Goede Vrijdag, 
Paaszaterdag en Paaszondag. 
De informatie hierover staat op de volgende pagina van dit 
maandbulletin. 

 
Bovendien wijzen wij u op de viering op 25 april, de laatste zondag van april. 
Zoals gebruikelijk begint deze viering om 11.00 uur. 
 
Wanneer U aan een viering wilt deelnemen, dient U vooraf te reserveren via  
telefoonnummer 06-21536725 (dagelijks tussen 12.00-14.00 uur) of via de  
website: www.katholiekutrecht.nl/vieringen.  
U kunt dus niet meer binnenkomen zonder aanmelding. 
 
In iedere viering zijn 30 gelovigen welkom. Voor alle vieringen geldt ook de  
verplichting tevoren aan te melden. 
 
Volgens goed gebruik wordt van elk Rooms Katholiek persoon verwacht, dat  
hij/zij, tijdens de Paastijd aan een Paasviering deel neemt. 

 
 

Wij wensen U allen een Zalig Paasfeest. 
 
 

Namens de Bestuurscommissie: Mw. A. Destang, Mw. J. Esajas,  
Mw. R. Joghi, Mw. M. Lie-A-Lien,  
Mw. J. Rosalia en Dhrn. S. de Windt en  
K. Smits (priester). 
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Gebed 

 
Wees verheugd, 
God is bij ons, 
In het kind van de kribbe, 
In de man van Nazareth, 
In de gekruisigde, 
In de zoon van de Vader. 
Alleluja, Alleluja. 
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Vieringen rond Pasen 2021. 
 
 

Witte Donderdag 1 april,  19:00 uur 
Eucharistieviering o.l.v. pater J. Smit osa  
en pastor H. Harmsen. 
 

Goede Vrijdag 2 april,  15:00 uur 
Kruisweg o.l.v. pastor H. Harmsen. 

 
Goede Vrijdag 19 april,  19:00 uur  

Gebedsdienst met Kruisverering o.l.v. 
pastor H. Oostendorp en pastor H. Harmsen. 

 
Paaszaterdag 3 april,  19:00 uur 

Paaswake o.l.v. pater J. Smit osa  
en Pastor H. Harmsen  
m.m.v. enkele zangers van Gerberjan. 

 
1e Paasdag zondag 4 april,  11:00 uur 

Eucharistieviering met de  
Surinaamse/Antilliaanse/Nederlandse  
gemeenschap o.l.v. pater J. Smit osa  
m.m.v. enkele zangers van Diversity. 

 
2e Paasdag maandag 5 april,  10:30 uur  

Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  
o.l.v. vader P. Brenninkmeijer  
m.m.v. enkele zangers van Wladimirskaja. 
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(PROTOCOL) Spelregels 
Vieringen in Coronatijd 
 
Dringend verzoek onzerzijds: geeft u zich a.u.b. op, telefonisch of via de website. Uiterlijk 
tot de dag vóór de viering 14:00 uur! ALS U ZICH NIET HEEFT INGESCHREVEN KUNT U NIET 
MEEVIEREN! Ook bent u verplicht in de kerk een mondkapje op te hebben! 
 
Vieringen: 
- Er zullen alleen ‘stille vieringen’ zijn. D.w.z. er wordt NIET gezongen, of enkel door cantors  

(in overleg) en niet door de aanwezigen. Op zondag wel orgel-/pianomuziek. 
- Helaas kunnen we voorlopig ook niet buiten zingen. 
- Toiletgebruik: In geval van nood is het invalidentoilet te gebruiken. Er liggen doekjes om te  

poetsen. U kunt de wastafel in het halletje gebruiken. 
- Mondkapje: moet op. Graag zelf meebrengen.  
- Er zal geen koffie of thee geschonken worden na de viering. (U kunt voor uzelf wat drinken  

meenemen) 
- U kunt géén kruisje met wijwater maken. De wijwaterbakjes zijn leeg. 
- U mag uw bijdrage voor de voedselbank meebrengen. HEEL GRAAG! Ze hebben het heel  

hard nodig. 
- De collecte(n): hiervoor staat(n) een (of twee) mandje(s) in de hal waarin u voor of na de  

viering uw bijdrage kunt doen. Soms is er een extra mandje voor een ander goed doel. 
- Er mogen maximaal 30 kerkgangers (exclusief voorganger, lector, koster, organist en  

begeleiders) naar binnen, daarom moet u zich aanmelden. 
Door de 1,5 meter regel is er weinig bewegingsvrijheid. 
 
Gang van zaken: 
1.  Voor alle vieringen dient u zich telefonisch aan te melden bij Ton van Schaik,  

tel. 06 – 215 367 25, ’s middags tussen 12:00 en 14:00 uur, t/m de dag vóór de viering. 
2.  Voor de weekendvieringen kunt u zich ook via de website aanmelden:  

https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/  
3.  U kunt dus niet spontaan komen! 
4.  Uitzondering m.b.t. aanmelden: voor de viering volgens de Byzantijnse ritus meldt u zich  

aan bij secretaris Dorine Sweere, e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com,  
tel. 06-504 315 61. 
5.  Voelt u of iemand in uw omgeving zich niet goed of heeft koorts, mag u niet komen.  

Graag afbellen! z.o.z. 
6.  Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer. 
7.  Voor u de kerk in gaat zet u uw mondkapje op! 
8.  U mag uw eventuele bijdrage voor de voedselbank in de winkelkar in de hal doen. 
9.  U wast uw handen met de desinfecterende gel. 
10. In de hal staat een begeleider om te controleren of u zich heeft aangemeld en om u  

nogmaals te vragen of u niet ziek bent. 
11. U tekent een gezondheids-en eigen risico verklaring. 
12. Als u een kaarsje op wilt steken kan dat in de Mariakapel. Breng graag zelf een aansteker  

of lucifers mee. Let op de looprichting aangegeven door een pijl (op de Doopvont).  
Geef elkaar de ruimte! 

13. Terug uit de Mariakapel wast u opnieuw uw handen. 
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14. U pakt een liturgieboekje van de tafel in de hal. 
15. U wordt door een begeleider naar een plaats in de kerk begeleid (alleen recht achter een  

groene sticker of op een stoel mag u zitten). 
16. Uw jas en eventueel rollator/stok meenemen naar uw zitplaats! 
17. I.v.m. de afstand mag u niet knielen, alleen zitten of staan dus! 
18. Bij de Vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden. 
19. Als de communie uitgereikt wordt zal dit begeleid worden! 
20. De voorganger heeft een transparant gezichtsmasker op, Een scherm is dan niet nodig.  
21. Alvorens de communie te ontvangen moet u opnieuw uw handen wassen, met de gel,  

volgens de aanwijzing van de begeleiding. 
22. U krijgt de communie uitgereikt door de voorganger in uw open handen of op een  

schoon zakdoekje. 
23. De voorganger met de lector verlaten als eersten of laatsten de kerk. 
24. U krijgt aanwijzingen over de volgorde van het verlaten van de kerk van de begeleider. 
25. In de hal staat(n) op de tafel een of twee collectemand(en) voor uw bijdrage(n) aan de  

collecte(n). Houdt uw bijdrage bij de hand, zodat hier geen opstoppingen ontstaan.  
(tijdens de viering is er géén collecte). 

26. U verlaat daarna onmiddellijk de kerk. Als u nog wilt napraten zult u dat buiten moeten  
doen op gepaste afstand van elkaar of eventueel bij iemand thuis. 

 
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment waarop wij denken dat het nodig is, 
wijzigingen aan te brengen of, onverhoopt, alles op te schorten. Als er meer dan 30 mensen 
mogen komen in een viering, zullen we dat onmiddellijk aanpassen. U verneemt het bij het 
bellen en anders kunt u het vinden op de website. Wij rekenen op uw medewerking. We zien 
u graag komen. 
 
Houdt u zich a.u.b. aan de 1,5 meter afstand! 


