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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP
Vormsel voor Tonia van Dijk
Zondag 9 februari was het groot feest voor Tonia van Dijk. Want onze misdienaar werd met 19
andere tieners gevormd door de hulpbisschop van Utrecht, Mgr. H. Woorts. Er waren in totaal 20
vormelingen. Het was een mooie viering in een ondanks de storm goed gevulde Nicolaaskerk in
Baarn die in vuur en vlam werd gezet door een eigentijds swingend samengesteld jongerenkoor o.l.v.
Edwin Klarenbeek uit Eemnes. Een en ander gebeurde natuurlijk in aanwezigheid van vader, moeder
en zusje. En namens onze kerk was Ineke Geurtsen aanwezig om de felicitaties over te brengen.
Opmerkelijk open was de hulpbisschop van Utrecht in zijn overweging. Die begon met de vraag of
iemand God weleens had gezien. Zijn antwoord was helder: niemand heeft God gezien en de
hulpbisschop zelf ook niet. Daarop voortbordurend vertelde hij over de tijd dat hij voor zijn
theologiestudie stageliep in Manilla en voor het eerst alleen ver weg van huis was. De hulpbisschop
verdwaalde en raakte zijn gids kwijt in de drukte van de stad.
Toen werd hij aangesproken door een voor hem onbekende man die hem meenam naar een kerk. Ze
liepen naar het kruisbeeld en vervolgens naar het Mariabeeld met het kindje Jezus op schoot met
een kroon op zijn hoofd. Daarop zei de wildvreemde man: allebei de figuren zijn dezelfde persoon!
Christus is bij ons als kind, als stervende Messias aan het kruis. Wij worden door hem gedragen, op
goede en slechte momenten. En zo zijn we nooit alleen, aldus deze wildvreemde man tot de huidige
hulpbisschop van Utrecht die daarmee tegen alle kinderen wilde zeggen: hoe het ook gaat, wie je ook
bent, wat je ook doet, je bent een beeld van God en wordt gedragen door de liefde van Christus.
Deze ervaring in Manilla deelde Mgr. H. Woorts met de vormelingen. Zo probeerde hij hun een hart
onder de riem te steken. Zo durfde de hulpbisschop zijn weg naar het priesterschap te gaan, zo
moedigde hij alle tieners aan om hun eigen weg door het leven te gaan. Die komt altijd ergens uit als
je de weg van Christus maar niet uit het oog verliest. Tonia van Dijk staat vlak voor de bisschop.

SchuldHulpMaatje in Utrecht centraal in onze
veertigdagentijd
In de veertigdagentijd wordt in de
Maartenskerk tweemaal, op 1 maart en 5
april, gecollecteerd voor het werk van
SchuldHulpMaatje in Utrecht.
‘SchuldHulpMaatje is een
vrijwilligersorganisatie die ooit is opgezet
vanuit kerken. In heel Nederland zijn
afdelingen actief, ook in de stad Utrecht. De
vrijwilligers worden maatjes genoemd omdat
ze naast iemand gaan staan die zorgen heeft
over geld. De maatjes worden getraind en
daarna regelmatig bijgeschoold. De
belangrijkste eigenschap van een maatje is
empathie. Op dit moment zijn in Utrecht ruim
70 maatjes actief.
Net als in andere plaatsen in Nederland zijn in
Utrecht veel mensen met schulden of
problematische betalingsachterstanden.
Geldzorgen maken dat mensen depressief
raken, zich gaan isoleren en (door stress) in
paniek verkeerde beslissingen gaan nemen.
Maatjes proberen samen met de hulpvrager
weer orde en overzicht te creëren in de
financiële administratie. Door een goed
overzicht van inkomsten, uitgaven en schulden
kan gewerkt worden aan een aflossingsplan.
Doel is de hulpvrager weer financieel
zelfredzaam te maken. Dat is vaak een kwestie
van tijd en die moet er dan ook voor genomen
worden.
We hopen mensen uit de schuldsanering te
houden. Omdat veel mensen zich te laat
melden voor hulp is dat lang niet altijd
mogelijk. Dan is het fijn als een maatje je helpt
de periode van schuldsanering goed door te
komen en in de periode daarna er nog is voor
goede nazorg. De collecteopbrengst is
bestemd voor de training van nieuwe maatjes
in Utrecht. We zijn u dankbaar voor uw steun!’
Michiel Kersemaekers (coördinator
SchuldHulpMaatje in Utrecht

Collecte Bisschoppelijke Vastenaktie in onze
kerk op 15 maart
Het is heel mooi dat we in onze kerk twee
acties kennen, de eerste voor een nabij doel,
de tweede actie voor mensen verder weg. Dat
hoort ook bij ons katholieken, want we zijn
een wereldwijde kerk met
verantwoordelijkheid voor mensen overal en
nergens. Daarom is er naast Schuldhulpmaatje
ook aandacht voor de Bisschoppelijke
Vastenaktie, op zondag 15 maart. Het thema
is "Werken aan je toekomst”. Vastenaktie wil
zorgen dat jongeren en volwassenen naar
school kunnen en een vak kunnen leren. Ook
van harte aanbevolen.
Tony Baas weer thuis na licht herseninfarct
Het was schrikken toen Tony Baas merkte dat
haar lichaam een beetje haperde. Ze werd
daarom donderdag 13 februari opgenomen in
het Diakonessenhuis te Utrecht. Maar na de
eerste schrik gaat het weer wat beter met
Tony. Want ze is weer thuis bij Kees, in die
mooie bungalow naast de kerk. Ze kan nog
geen bezoek ontvangen maar is natuurlijk blij
met een kaartje of berichtje.
Leo Fijen dankt iedereen voor kaarten en
gebed
Op vrijdag 7 februari heeft Leo Fijen een
nieuwe heup gekregen. Herstel gaat
voorspoedig, vooral met de hulp en mentale
steun van kaarten, bloemen en gebed.
Iedereen veel dank daarvoor.
Martine Sloezarwij nodigt mensen uit om
samen met haar het essay van tvpresentatrice Jacobine Geel over haar weg
door de Bijbel te lezen. In maart, tijdens
vastentijd, vier avonden. Data worden in
overleg geregeld. Opgeven bij
martine.sloezarwij@legerdesheils.nl

Zondag 1 maart 10.30 uur:
Zondag 8 maart 09.30 uur:
Open Huisviering Gea Lenssinck
Eucharistieviering
en gastspreker Schuldhulpmaatje
Pastor Roderick Vonhögen
Familiekoor
Samenzang met orgel Collecte Schuldhulpmaatje
Misintenties zondag 1 maart: ouders De Groot – Gijsberts; mevrouw Els van Stralen;
mevrouw Tiny van Stralen – Oudejans; heer Joop Uppelschoten

