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Extra collecte voor Vastenactie, Noodhulp Aardbeving 
De Martinus parochie zal het komend weekend van 18-19 februari collecteren voor de slachtoffers 
van de verwoestende aardbeving in Turkije en Syrië. De opbrengst gaat via de bisschoppelijke 
Vastenactie direct naar de caritasorganisaties in Syrië en Turkije om ter plekke zo effectief mogelijk 
te worden ingezet. 
 
Ook kunt u direct doneren:  
NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag, o.v.v. Noodhulp Aardbeving. 
 
Update restauratie St. Augustinuskerk 

Het zit wel en niet mee. Er was vertraging door het winterse weer: de verf droogde niet, dus dit 

betekende een winterstop. De schilderingen van Christus aan het kruis boven beide zijaltaren zijn 

prachtig geworden, het goud is zoveel mogelijk behouden.  Men is nog niet tevreden over de 

verlichting, maar dat komt goed.  

Het budget voor de restauratie is opgebruikt en dus moet het parochiehuis nog even wachten. Alles 

is erop gericht de kerk nu als eerste op te leveren.  

Als de kerk stofvrij is, kan verder aan het orgel gewerkt worden. De materialen voor de 

vloerverwarming komen in week 15/16 binnen, dan kunnen de banken teruggeplaatst. Als het 

schilderwerk is afgerond kan het podium uitgebouwd en verder afgewerkt. De scheur achter het 

altaar blijkt helaas groter dan verwacht… maar de Mariakapel is wel helemaal hersteld en moet nu 

alleen nog worden geschilderd. De oplevering wordt niet eerder dan eind augustus verwacht, dan 

start het werk voor ons! 

Vastenproject op het bordes van de St. Augustinuskerk 

Het vastenproject gaat van start: woensdag 22 februari is het weer Aswoensdag. Op 1 april zal de 

ruimte voor de Mariakapel te gebruikt worden voor een soort snuffelmarkt. Het hek voor de 

Augustinus zal dan opengaan en de middelste kerkdeuren opengemaakt, dan kan vanuit het 

voorportaal een blik op het interieur worden geworpen.  De opbrengst van de snuffelmarkt betreft 

het vastenproject van Zr. Lucia, van de Heilige Maria Magdalena Postel- congregatie. Haar 

medezusters in Brazilië werken in de krottenwijken van Sao Paulo. De zusters werken ook hard in de 

gezondheidszorg, het onderwijs, de opvang, voorlichting. Het idee is om op de ruimte achter de 

pilaren, het bordes, een informatiestand neer te zetten met Braziliaanse koffie, hapjes, muziek.  

Voor de markt zamelen wij (kleine) spullen in op zaterdag 4 maart van 14 tot 16 uur en op 25 maart 

van 11 tot 13 uur bij de werfkelder van de Augustinuskerk (ingang aan de gracht). Hierbij wel het 

verzoek om kleinere spullen, b.v. geen grote meubels e.d.  

Wellicht wilt u ook wel meehelpen op 1 april? Dan kunt u dat kenbaar maken via het mailadres 
c.becx@katholiekutrecht.nl 
 
Pro Deo 18 februari 

Dom Hans van de Laan OSB (1904-1991) was een benedictijner architect. 

Hij heeft een groot deel van zijn leven in de Abdij Sint Benedictusberg te 

Vaals gewoond. Hier nam hij (vanzelfsprekend) deel aan het dagelijkse 

leven van de monniken. Dom Hans van der Laan was ook architect.  
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Hij ontwikkelde een geheel eigen stijl van werken en heeft een stempel op de 

kerkelijke architectuur van na de Tweede Wereldoorlog kunnen drukken.  

Ook in Utrecht zijn twee kerken volgens de principes van Van der Laan gebouwd: de Johanneskerk en 

de voormalige Stefanuskerk. In de Pro Deo-bijeenkomst van 18 februari zal Arnoud Heerings de 

betekenis van Dom Hans van der Laan belichten - als architect, maar - vooral - als benedictijner 

monnik. Van der Laan heeft intensief over de liturgie nagedacht. Zijn boekje Het Vormenspel der 

Liturgie uit 1985 is nog steeds het lezen waard. Arnoud Heerings: "Het lezen van dit boekje heeft mijn 

blik op de katholieke liturgie geheel veranderd. Ik ben benieuwd wat u van de denkbeelden van Van 

der Laan vindt en hoop op 18 februari tot een vruchtbare uitwisseling van ideeën te komen ".  

Het duo Magnificat zorgt voor enkele muzikale intermezzi.  

Plaats: Antoniuskapel van de Aloysiuskerk 13.30 tot 15.00 uur 

Pro Deo 21 januari (verslag) 
Op 21 januari heb ik een bijeenkomst van Pro Deo bijgewoond in de Antoniuskapel van de 
Aloysiuskerk. Als liefhebber van de woorden van Augustinus, zijn reflecties op maatschappelijke 
zaken en gerichtheid op God, vond ik dit een speciaal samenzijn. Het vocaal ensemble was 
aanvullend op de teksten van St. Augustinus en werkte op een meditatieve manier met de 
composities uit de Renaissance en de Barok. Het thema van de bijeenkomst was het verlangen van 
de gelovige mens naar het huis van God. De teksten van St. Augustinus, het commentaar op de 
psalmen, ingeleid door p. Martijn Schrama OSA raakten mijn hart. 'Met onze mond zullen we 
zwijgen, zodat we met ons hart zullen roepen. Het verlangen is je gebed. Als de liefde is, brandt het 
hart.' 
St. Augustinus, verlangend naar God, heen en weer geslingerd tussen rijken die blasé zijn en armen 
die hij een hart onder de riem wil steken. Is het beter om te zwijgen? Nee, het geweten spreekt. 
Teksten die aanzetten tot nadenken, om je in te spannen in wat je nog niet hebt bereikt. Laat het 
goede bloeien, onkruid vergaat wel. 
Zang en tekst werden afgewisseld, waarbij de reflecties van St. Augustinus en de associaties over de 
muziekteksten ons genoeg stof tot nadenken hebben gegeven. Niet alleen stof tot nadenken, maar 
de zang en tekst brengt je in hogere sferen. En in die vreugde kun je je verheugen op de Heer. In 
lijden en in vreugde God's barmhartigheid, Zijn liefdevolle blik ervaren en opzien naar het Eeuwig 
Leven. 
 
Laten we een beetje ruimte overlaten voor 
reflectie in ons leven, met ruimte voor 
stilte. Laten we in onszelf kijken en zien of 
er een plek is in ons waar we vrij kunnen 
zijn van onrust. Laten we in stilte het 
Woord van God horen en misschien zullen 
we het dan gaan begrijpen. Deze 
bijeenkomsten van Pro Deo wil ik van harte 
aanbevelen, wees welkom. 
Mariëlle Vis 
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Filmavond Documentaire: Waar ben je Adam? 
Dinsdagavond 21 februari om 20.15 uur draaien we in het Bonifatiushuis 
(Nieuwegracht 61), een bijzondere documentairefilm! De film heet Waar 
ben je Adam? En gaat over het leven in een Orthodox klooster op de berg 
Oros Athos in Griekenland. Al ruim duizend jaar bidden, wonen en werken 
op deze heilige berg monniken. Gefilmd wordt er eigenlijk nooit, vrouwen 
hebben er geen toegang en je kan er alleen naartoe met de boot. Wil je 
dus een indrukwekkend inkijkje in het leven op de berg Athos, beroemd 
om zijn kloosters en iconen, kom dan kijken.  
Diaken Vader Aleksander, de filmaker, geeft een toelichting en zingt.  
De entreekosten van 10 euro komen geheel ten goede aan Oekraïne. 
Reserveren via team@englishmassutrecht.nl   

 
Stille Omgang 18 maart - 19 maart 
Al sinds jaren wordt er vanuit de Martinus deelgenomen aan de Stille Omgang. Na een pauze 
vanwege Corona zijn er dit jaar meerdere mogelijkheden: met een bus mee, met de voettocht mee, 
op eigen gelegenheid. Deze tocht herdenkt het Mirakel van Amsterdam en dit jaar is de intentie : 
‘Levend brood voor onderweg, in stilte getuigen’. De Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het 
Aartsbisdom Utrecht nodigt alle parochiegroepen en individuele pelgrims die vanuit het Aartsbisdom 
Utrecht naar Amsterdam reizen uit voor de viering om 21.00 uur in de St. Nicolaasbasiliek. Kardinaal 
Eijk is hoofdcelebrant tijdens deze viering; mgr. Woorts, mgr. Hoogenboom en priesters uit het 
aartsbisdom zullen concelebreren. Vóór of ná deze viering kunnen de pelgrims de route van de Stille 
Omgang lopen. Voor meer informatie over de deelname van het aartsbisdom aan de Stille Omgang 
neem contact met Ben Lokate (Werkgroep Bedevaarten): Lokate@aartsbisdom.nl. 
 
En ook de Dominicuskerk organiseert voor de 21ste keer deze bedevaarttocht naar Amsterdam. Een 
voettocht van ongeveer vijfenveertig kilometer. Ze vertrekken op 18 maart om 8.30 uur vanaf de 
Dominicuskerk. Tussentijds zijn er diverse rustpauzes ingelast. In Amsterdam sluiten ze aan bij de Stille 
Omgang en om 22.30 uur wonen ze de mis bij in de Rooms-Katholieke kerk "De Krijtberg" aan de Singel 
446. De tocht staat open voor iedereen die de intentie van de bedevaart eerbiedigt. Het is ook mogelijk 
om onderweg in te stappen. Daarnaast is het aan te raden om ruim van tevoren, voor deze afstand, 
met wandelen te oefenen. De inschrijvingskosten voor de tocht en de terugreis bedragen € 50,-. Voor 
vervoer terug wordt gezorgd. Er is een verzorgde maaltijd inbegrepen tijdens de langste stop. 
Maximaal aantal deelnemers is 35 personen. De inschrijving loopt via André Dorrestein: 
anco55@hotmail.nl, onder vermelding van naam, emailadres, mobiel nummer en dieetwensen, en 
sluit op 08-03-2023. Deze wandeling wordt in 2023 door de Dominicuskerk voor het laatst 
georganiseerd. Voor meer informatie: https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/stille-omgang-2023/ 
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