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NIEUWS UIT EIGEN GELOOFSGEMEENSCHAP 

Vluchtelingen Andrey, Natalja, Alexiy en Volodja uit Oekraïne zondag in de kerk 

Maria uit Oekraïne zit bij ons geregeld in de kerk om te bidden voor vrede in haar land. In het huis 

aan Wilhelminaweg naast de brandweerkazerne biedt zij samen met haar partner Ron sinds kort 

onderdak aan haar zoon Andrey, haar schoondochter Natalja en haar kleinzoons Alexiy en Volodja. 

Dat gezin is gevlucht uit Oekraïne en heeft alles achtergelaten. Haar andere zoon Anatoliy met vrouw 

Irena en de zonen Petro, Marco en David zijn nog in Oekraïne en durven de vlucht niet aan, mede 

omdat David nog geen jaar oud is. Ze leven voor een groot deel in de schuilkelder. Moeder en oma 

Maria werkt als verzorgende in Elisabethpark, het verpleeghuis in Lage Vuursche. Als ze op zondag 

niet hoeft te werken gaat ze soms naar de Oekraïens-Katholieke Kerk in Utrecht, maar soms ook naar 

onze kerk van Sint Maarten. Maria is zondag met haar zoon Andrey en zijn gezin bij de viering van 

10.30 uur. Velen van ons hebben de vraag gesteld: wat kunnen we doen voor de mensen in 

Oekraïne, voor de vluchtelingen? Die vraag is ook letterlijk gesteld aan Maria: wat kan onze 

geloofsgemeenschap voor haar en het gezin van haar zoon betekenen? Ze hoefde niet lang na te 

denken: voedsel dat ook over een paar weken nog houdbaar is zoals blik- of potgroenten, houdbare 

zuivelproducten, broodbeleg, koffie en thee. Want de verwachting is dat het gezin van Andrey hier 

nog wel even zal moeten blijven. En ze hebben vrijwel niets meegenomen. Maria vindt het fijn om 

zondag naar de kerk te komen en samen te bidden met ons allen. Want dat is het andere wat ze 

vroeg: ga om ons heen staan, bid samen met ons. Want bidden helpt. Kom dus zondag om 10.30 uur 

naar de viering, neem wat mee voor dit gezin en ga in gebed om deze mensen heen staan. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Er wordt op dit moment gewerkt aan gebedsestafette voor vrede in Oekraïne   

Wie wil er niet wat doen voor de mensen in Oekraïne? Verschillende mensen hebben de redactie van 

deze weekbrief benaderd: gaan we nog wat doen? Isabella Goosens heeft op ons hek de oproep 

geplakt om geld te geven voor giro 555. Wat kunnen we nog meer doen? Bidden, met mensen van 

alle kerken en van alle geloof. Daarom wordt er op dit moment gewerkt om volgend weekend of 

later een gebedsestafette te houden. Misschien worden er zondag mededelingen over gedaan. En er 

is meer over te lezen in de volgende weekbrief. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Gebed voor Oekraïne 

God van liefde en trouw, 

Wij bidden U voor de inwoners van Oekraïne, 

voor iedereen die getroffen is door het vreselijke geweld. 

In verbijstering zien we de afschuwelijke beelden. 

Heer, ontferm U over dit land en haar inwoners. 

Laat geweld en wapengekletter stoppen, 

de wapens zwijgen. 

Wij bidden U voor de Oekraïense gemeenschap in ons land, 

zij hebben grote zorgen om familieleden en geliefden. 

Heer, wees hen nabij nu alles zo onzeker is, 
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geef hen moed om vol te houden. 

Heer, geef dat vijandsbeelden niet onnodig uitvergroot worden,  

maak dat Uw visioen van verzoening en vrede ons hoe dan ook blijft dragen. 

Geef dat de stemmen die weg willen blijven bij angst en strijd gehoord worden, 

geef wijsheid aan alle betrokken leiders. 

Geef dat wapens geen recht van spreken krijgen, 

dat vrede gezocht en gevonden wordt. 

Toon ons de weg van omzien naar elkaar, 

van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 

Heer, ontferm U over deze wereld, 

waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken is, 

geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst.  

In Jezus' naam,  Amen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SchuldHulpMaatje Utrecht centraal in onze veertigdagentijd 
Twee jaar geleden zijn we in de vastentijd begonnen met de actie voor Schuldhulpmaatje. Door 
corona waren we genoodzaakt om met deze actie te stoppen. Nu we weer samen naar de kerk 
mogen pakken we de draad weer op en herstarten we deze actie weer. 
‘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. 
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.’  
In de veertigdagentijd wordt in onze kerk tweemaal, op 27 maart en 10 april,  gecollecteerd voor 
het werk van SchuldHulpMaatje in Utrecht.  
De collecteopbrengst is bestemd voor de training van nieuwe maatjes in Utrecht. Zij zijn u dankbaar 
voor uw steun! 
Werkgroep Kerk&Samenleving 
 

Iedere zaterdag 15.00-16.00 uur kerk geopend voor persoonlijk gebed en kaars opsteken 
Zondag 20 maart 10.30 uur:                                        Zondag 27 maart 10.30 uur: 
WOCO-viering                                                                 Eucharistieviering 
Leo Fijen                                                                           pastor Jozef Wissink 
samenzang                                                                       Maartenskoor 
Misintenties zondag 20 maart: mevrouw Margreet van Baarsen - van Nederpelt; heer Etwald 
Goes; mevrouw Pietsje Huitenga – Bijlsma; heer en mevrouw Max en Trees Joosten – Thomas; 
heer Johannes van der Kaay; ouders Kees en Lucy Thijs; ouders Verweij en Miltenburg 
Vieringen te beluisteren via www.marthamaria.nl  
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