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Rozenkrans bidden voor de werelddelen in Mariamaand
Traditioneel wordt in Mei de Rozenkrans extra gebeden. Zo mogelijk elke dag. Voor dit jaar heeft de
Johannes-Bernardus een leuk initiatief voorgesteld: een missierozenkrans in 5 kleuren te bidden voor al
die mensen over de hele wereld die in de tang van het coronavirus leven. Op die manier zijn we een in
gebed met onze medemensen. Zo bidden we: Groen voor Afrika, Rood voor Amerika, Wit voor Europa,
Blauw voor Oceanië en Geel voor Azië.

Boodschap met praatje
Hoewel  verbonden door  gezamenlijk  gebed en  gezamenlijk  Eucharistievieringen  op  TV  of  computer
kijken  zijn  we  toch  fysiek  van  elkaar  gescheiden.  Net  als  het  pastorale  team,  is  er  ook  een groep
kerkgangers  uit  de  Binnenstad  bezorgd  hoe  het  met  iedereen  gaat.  Misschien  zijn  er  bijvoorbeeld
mensen die het spannend vinden om boodschappen te doen. Het is voor ons een kleine moeite om wat
extra boodschappen te verzamelen voor parochianen die daar in deze tijd moeite mee hebben en elkaar
op een afstand van 1,5 meter toch even te zien en te spreken. Laat maar weten of u daar gebruik van
wilt maken via carolinebennemeer@gmail.com

Gemeenschappelijk virtuele Eucharistieviering kijken, Sint Catharinakathedraal
Vanaf nu is het mogelijk om op zondag als gemeenschap een Eucharistieviering te bekijken en te vieren.
Door vanaf 10.25 uur in Chrome op onderstaande link te klikken kan je zowel de livestream van de mis
zien als ook alle deelnemende parochianen. Als je zelf toestemming geeft tot toegang tot je camera en
microfoon (klik allow) dan zien en horen we jou ook! Patrick Kuipers, rector van het Ariënsinstituut zal
samen met priesterstudenten de zondagse Hoogmis verzorgen. De Eucharistieviering start om 10.30 uur.
Na afloop zet je thuis koffie en kunnen we virtueel nog wat napraten á la Bonifatiushuis. Welkom in onze
virtuele kerk! Klik zondag tussen 10.25 en 10.30 op de volgende link om deel te nemen aan de virtuele
kerk: https://meet.jit.si/RKBinnenstadUtrecht

Zondagsvieringen via YouTube en 1,5 m-ontmoeting, Pauluskerk
De Pauluskerk houdt via YouTube online zondagsvieringen om 11.00 uur, de laatste twee livestreams
werden door zo'n 50 mensen gevolgd. Sinds afgelopen zondag biedt de Paulus ook de mogelijkheid aan
om  na  afloop  van  de  viering,  tussen  11.30  –  12.12  uur,  even langs  te  komen voor  inloop,  kaarsje
opsteken en 1,5m-ontmoeting.

Roepingenzondag 2020, zondag 3 mei - Landelijk
Op  3  mei  a.s.  is  het  weer  Roepingenzondag:  de  jaarlijkse  gebedsdag  voor  roepingen  tot  het
priesterschap,  het permanent diaconaat en het religieuze leven. Het onder de aandacht brengen en
bevorderen  van  roepingen  is  een  zeer  belangrijke  taak  binnen  de  Kerk.  Bovendien  moeten  we  als
parochies en geloofsgemeenschappen ook uitstralen dat een keuze voor het priesterschap, permanent
diaconaat of religieuze leven meer dan de moeite waard is en dat we hen die zich hiertoe door de Heer
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geroepen weten in woord en daad willen ondersteunen. Een bijzondere vorm van ondersteuning is het
aanhoudend  gebed  om  roepingen.  Iedereen  is  uitgenodigd  om  mee  te  doen  aan  het  gebed  om
roepingen en lid te worden van de Diocesane Gebedskring om roepingen. Voor informatie en opgave
voor de Gebedskring: rector@ariensinstituut.nl. Zonder financiële middelen lukt het echter ook niet. Uw
bijdrage  is  meer  dan  welkom  op  IBAN  NL64  ABNA  0810  4964  88  ten  name  van  het  Fonds
Priesteropleiding  Aartsbisdom  Utrecht.  Voor  meer  informatie  over  schenken  of  nalaten  aan  het
Ariënsinstituut, zie: www.ariensinstituut.nl Hartelijk dank voor uw steun!
drs. P. Kuipers, Rector Ariënsinstituut en voorzitter van de Diocesane Roepingenraad

Interreligieuze werkgroep Utrecht-West herdenkt doden met verklaring
De  ‘Interreligieuze  werkgroep  Utrecht-West’  kan  dit  jaar  niet  de  gebruikelijke  samenkomst  bij  de
dodenherdenking op 4 mei organiseren. In plaats daarvan heeft de werkgroep een tekst geschreven
waarin zij oproept om vanuit het herdenken, hoe anders dat dit jaar ook vorm krijgt, te blijven nadenken
over onrecht en strijd die op vele plekken in onze wereld steeds maar voortgaat. “Zo worden we ons
bewust dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, en dat we daar zelf invloed op moeten blijven uitoefenen.”
Lees  de  verklaring  op  onze  website:  https://www.katholiekutrecht.nl/2020/04/29/4-mei-2020-
herdenken-en-nadenken-in-verbondenheid/

Bidden in tijden van beproeving – nieuw gebedenboekje voor coronatijd
Abten en abdissen, kluizenaars en spirituele leiders, katholieken en protestanten, zij gaan ons voor in
gebed en geven woorden om het uit te houden in de pijn en het lijden van deze tijd. Anselm Grün,
Hannah van  Quakebeke,  Jos  Moons,  Manu van  Hecke,  Paul  van  Geest,  Benoît  Standaert,  Katharina
Michiels, Thomas Quartier, Erik Galle, Jan Hendriks, Wim Beekman, Antoine Bodar, Wim Houtman, Paul
Verbeek, Marijke Brouwer. Dit nèt verschenen gebedenboekje (64 pagina’s) is voor € 9, 95 te bestellen
bij Adveniat/Reliboek.

Koninklijke onderscheiding aan twee parochianen van Katholiek Utrecht
Tijdens de Lintjesregen 2020 heeft burgemeester Jan van Zanen 28 Utrechters opgebeld om hen te verrassen met
het  bericht  dat  zij  een  koninklijke  onderscheiding  ontvangen.  Twee  van hun  zijn  actief  betrokken  binnen de
samenwerkende parochies van Katholiek Utrecht. Onze enorm applaus en waardering voor hun inzet en werk
binnen de kerk.

 Christien van den Heuvel (Aloysiusgemeenschap): Sinds 1968 is mevrouw Van den
Heuvel-van Maarseveen actief in Rooms-Katholieke parochies in Utrecht-Oost, nu verenigd
in de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht.   Vanaf de fusie in 2010 tot november
2017 bestuurslid en aanvankelijk penningmeester geweest van de RK Parochie St. Martinus,
een fusie van 5 voormalige parochies. Daarvóór was zij bestuurslid en penningmeester van
de RK Parochie Utrecht-Oost (Aloysiuskerk, Heilig Hart en OLV ten Hemelopneming, nadat
zij daarvóór jarenlang actief was in de ‘Biltstraatkerk.’ Tot op heden is zij actief als acoliet en
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collectant. Daarnaast is zij een periode actief geweest als afgevaardigde van haar parochie
en penningmeester bij het Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken (USRK). Sinds 2010 is  Van
den  Heuvel-van  Maarseveen  penningmeester  van  de  Katholieke  vereniging  voor
Oecumene.  Door  haar  inzet  is  de  voortzetting  van  de  vereniging  in  huidige  vorm voor
tenminste 2 jaar veiliggesteld. Zij is ook penningmeester bij de LJ Mariastichting, het St.
Maartensberaad en het Stiltecentrum Utrecht. In het verleden was zij penningmeester bij
Stichting  ’t  Labyrinth  en  lid  van  het  landelijk  bestuur  van  NOvAA,  de  toenmalige
beroepsorganisatie van AA-accountants.
 Frans  Middelham (Dominicusgemeenschap): Sinds  1985 zet  de heer Middelham
zich in voor de Dominicuskerk. Hij is al 20 jaar koster en nog langer redacteur en opmaker
van  het  kerkblad  Gesprek.  Ook  verricht  hij  verschillende  werkzaamheden  in  de  kerk,
waaronder het onderhoud van de kerk, ICT en elektra, opmaak en printen van bijvoorbeeld
programmaboekjes van concerten en het zetten van de buitenkerststal. Hij heeft lange tijd
de jaarlijkse pelgrimstocht naar de Stille Omgang georganiseerd en hij maakt foto’s en films
van allerlei activiteiten in de Dominicus, waaronder de online-vieringen die wij sinds de
coronamaatregelen op de site zetten. Daarnaast is Middelham secretaris van de Stichting
Noodopvang  Dakloze  Vreemdelingen  Utrecht  (SNDVU)  waarvoor  hij  ook  allerlei  andere
zaken regelt, en sinds 2017 is webmaster van kamerkoor Amor Vincit.

Paus Franciscus: vier in mei ‘Laudato si’-week’
Paus Franciscus vraagt  de Kerk wereldwijd om in mei  een ‘Laudato si’-week’  te vieren.  Hij  deed de
oproep op 3 maart in een videoboodschap. Deze week van 16-24 mei markeert de vijfde verjaardag van
deze encycliek over het milieu en de zorg om de aarde. “Wat voor wereld willen we nalaten aan de
generatie na ons, de kinderen die opgroeien?”, vraagt paus Franciscus in de videoboodschap. Hij roept
op om de ecologische crisis te bezweren: “De schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen
kunnen niet  blijven  voortduren.”  Op een website  www.laudatosiweek.org zijn  materialen  en  ideeën
verzameld  waarmee  parochies  en  andere  katholieke  organisaties  invulling  kunnen  geven  aan  de
‘Laudato si’-week’. Het videokanaal van de Nederlandse bisschoppen www.katholiekleven.nl besteedt de
komende maanden in video’s aandacht aan vijf jaar Laudato si’.

Boek “Het wonder van de kleine goedheid, in tijde van eenzaam sterven en beperkt afscheid” in
mei verkrijgbaar

Een boek voor allen die hun naaste hebben verloren in de coronacrisis en nog zoveel vragen en pijn hebben, maar
ook voor allen die hun naaste op een ander moment moesten loslaten. Want sterven in eenzaamheid gebeurt niet
alleen nu maar is een verdriet van alle tijden. Manu Keirse en Leo Fijen schrijven elkaar brieven midden in de
coronacrisis  en  pleiten voor  het  wonder  van  de kleine  goedheid.  Dat  wonder  zoekt  in  de  eenzaamheid  van

Pastoresteam:  H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent)
k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729;

G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072

mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl
mailto:k.smits@katholiekutrecht.nl
mailto:h.boogers@katholiekutrecht.nl
http://www.katholiekleven.nl/
http://www.laudatosiweek.org/


Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht
Centraal Secretariaat 
Adr. van Ostadelaan 4, 3583 AJ UTRECHT 
T 030 –254 61 47
E communicatie@katholiekutrecht.nl 
W www.katholiekutrecht.nl

                 Nieuwsbrief: 20-19
                             Week: 2 – 10 mei 2020

Jaargang: 04

protocollen en regels steeds weer de nabijheid van de ernstig zieke broer of zus en de hand van de stervende
vader of moeder. Begin mei leverbaar via de boekhandel of via: www.adveniat.nl | € 14,90.

Virtuele boekbespreking
Met een groepje  parochianen lezen we “Een leven dat  zin  heeft”  van  Nicky  Gumbel.  Dit  makkelijk
geschreven  boekje  gaat  over  Paulus  die  in  de  gevangenis  zit  maar  desondanks  de  Filippenzen  een
boodschap geeft  vol  blijdschap,  levenslust  en hoop.  Fijn  om daar  juist  in Coronatijd samen over  te
discussiëren! We doen dit in Microsoft Teams. Om mee te kunnen doen heb je een link nodig. Mail naar
annemarievdh2@gmail.com voor deze link. De bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 19.30- 21.00
uur. Als u het boekje niet heeft of niet kan krijgen, kunt u ook de brief van Paulus aan de Filippenzen ter
voorbereiding lezen. Volgende data:

 Woensdag 6 mei (3: 1-9)
 Woensdag 13 mei (3: 10-21)
 Woensdag 20 mei (4: 1-9)
 Woensdag 27 mei (4:10-23)

Online Europadialoog "Visies op Vrede in Europa", 9 mei 2020
Door de coronacrisis en de maatregelen is het jaarlijkse Europa Symposium in Utrecht dit jaar afgelast. In
de plaats daarvan organiseren ‘Utrecht in dialoog’, Comité Europadag Utrecht en PAX samen een 'online
Europadialoog'. Deze vindt plaats op zaterdag 9 mei, Europadag, van 14:00 -16:00 uur. Informatie vindt u
op de website https://www.utrechtindialoog.nl/bijeenkomsten/europa/. Op deze webpagina kunt u zich
registreren (met keuze voor voertaal Nederlands of Engels) voor deelname. U ontvangt dan per e-mail
een link met toegangscode voor deelname (zonder kosten).
Het programma:

 13:30 uur: toelichting gebruik Online Zoom voor wie daar behoefte aan heeft (graag
aanmelden); instelling geluid en beeld;
 14:00  uur,  plenair:  welkom,  quiz  en  introductie  op  het  thema,  video  over
toekomstscenario's Europa 2040;
 14:15 uur: online in dialoog in groepen van 6 personen (break out rooms);
 15:20 uur, plenair: oogsten bevindingen van de verschillende dialogen;
 16:00 uur: afsluiting

Rectificatie gironummer Voedselbank
Per abuis is het gironummer van de Voedselbank in Tussentijds en in andere berichten met een cijfer te
veel vermeld. Het goede nummer moet zijn: NL 34 TRIO 0338 5215 69, t.n.v. Voedselbank Utrecht.
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Pastores paraat; Centraal secretariaat – alleen in de morgen bereikbaar
Het centraal secretariaat is de komende weken van maandag tot en met donderdag in de morgenuren
bemenst.  Tussen  9.00  en  12.00  kunt  u  met  vragen  of  andere  zaken  die  geregeld  moeten  terecht.
Contacten bij voorkeur via de telefoon en de mail. De Noodtelefoon van de Samenwerkende parochies
blijft bereikbaar zoals we gewend zijn. De pastores zijn via telefoon en mail bereikbaar.

Denk aan wie het krap heeft
De voedselbanken hebben een noodkreet uitgestuurd dat zij  merken dat er minder donaties zijn. De
katholieke kerk (landelijk) roept op om te steunen - kerken mogen open zijn voor persoonlijk gebed en
een kaarsje opsteken en als verzamelpunt van gaven voor de voedselbank. In het dagkapelletje van de
Aloysiuskerk  (in  de  ochtenduren  in  ieder  geval  open)  en  in  de  Dominicuskerk  staat  het  blauwe
voedselbankkratje en in de ochtend kan er bij de het pastoraal centrum afgegeven worden.

In memoriam Diaken Piet van Kleinwee
Op 20 april overleed Piet van Kleinwee, 90 jaar oud. Hij werd geboren te Utrecht op 30 maart 1930 in
een spoorwegfamilie. Daar ging hij  dan ook werken, werd medewerker van de spoorwegvakbond St.
Raphael, gemeenteraadslid en wethouder van o.a. verkeer in Utrecht. Hij trouwde met Joke van den
Dijssel en zij kregen vier kinderen en later vijf kleinkinderen. Piet was niet iemand die zichzelf op de
voorgrond plaatste. Hij had een nuchtere en relativerende kijk op het leven. Hij was zoals zijn kinderen
hem karakteriseerden: een ‘stille genieter’, fietsend buiten in de natuur, in zijn volkstuin en thuis met zijn
volière. Als trotse Utrechter leidde hij velen rond dor de mooie plekken van zijn geliefde stad. Hij had
een grote fantasie en kon vooral zijn kleinkinderen vermaken met leuke zelfverzonnen verhalen. Op 19
oktober 1986 werd hij tot diaken gewijd en vanaf januari 1989 was hij ook parttime medewerker van de
vicaris voor de diakenopleiding. Hij kreeg als speciale opdracht de zorg voor Surinamers, Antillianen en
parochianen uit (voormalig) Nederlands-Indië in de stad Utrecht. Elke vierde zondag van de maand hield
hij  in de Johannes-Bernarduskerk met deze mensen een eigen viering.  Talloze dopen, huwelijken en
uitvaarten heeft hij voor hen geleid. Hoezeer dit gewaardeerd werd bleek bij zijn afscheidsviering herfst
2019. Piet was, samen met zijn vrouw Joke, ook nauw betrokken bij de Katholieke Utrechtse Byzantijnse
gemeenschap Wladimirskaja. Hij is er enkele jaren voorzitter van het bestuur geweest en het is aan Piet
te danken dat deze gemeenschap haar vieringen kan houden in de Johannes Bernarduskerk toen dit
elders niet meer mogelijk bleek. De laatste jaren zijn voor Piet niet gemakkelijk geweest. Joke moest in
een  verpleeghuis  worden  opgenomen  en  ook  hemzelf  overkwam  dit.  Het  was  pijnlijk  om  zo
hulpbehoevend  te  zijn.  Op  vrijdag  24  april  heeft  voor  hem een afscheidsviering  plaatsgehad  in  de
besloten kring van zijn kinderen en kleinkinderen. De familie had hierbij gekozen voor het verhaal van de
Barmhartige Samaritaan, want zij herkenden hier de sociale bewogenheid om het lot van minderheden
van  hun  vader  heel  sterk  in.  Na  afloop  stonden  veel  parochianen  en  leden  van  de  Surinaams  –
Antilliaanse gemeenschap met een bloem buiten langs de straat om hem uitgeleide te doen naar het
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kerkhof. Het koor van de Wladimirskajagemeenschap zong daarbij een toepasselijk Byzantijns gezang. Op
de kist lag een icoon van Maria, want hij was een groot Mariavereerder.
Moge hij rusten in vrede

Lees op onze website het overlijdensbericht van het Aartsbisdom Utrecht:
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/04/28/in-memoriam-diaken-piet-van-kleinwee/

Pastoresteam:  H. Boogers (plebaan/pastoor) h.boogers@katholiekutrecht.nl T 06-81166123 K. Smits (priester-assistent)
k.smits@katholiekutrecht.nl T 06-15232729;

G. Martens (pastoraal werker) g.martens@katholiekutrecht.nl T 06-47198072

mailto:g.martens@katholiekutrecht.nl
mailto:k.smits@katholiekutrecht.nl
mailto:h.boogers@katholiekutrecht.nl
https://www.katholiekutrecht.nl/2020/04/28/in-memoriam-diaken-piet-van-kleinwee/

