
Openingstijden Kerkcentrum 
maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur. (in vakantie 9:00-10:00 u.) 
 

Spreekuur pastor Gérard Martens 
Op aanvraag (via receptie van het kerkcentrum of rechtstreeks) 
 

Vieringen 
- in het weekend: zaterdag 18:30 u; zondag 11:00 u; 3e zondag 10:30 u.  
- door de week: 1e, 3e en 5e vrijdag 10:00 uur. 
- elke 3e woensdag om 19:00 uur Rozenkransgebed (niet 21 augustus) 
 

door de week in de Mariakapel 
- vrijdag 5 juli en 2 augustus 10:00 uur Eucharistieviering  
- woensdag 17 juli en donderdag 15 augustus 19:00 uur 
Rozenkransgebed. (niet op woensdag 21 augustus!) 
- vrijdag 19 juli, 16 en 30 augustus 10:00 u. Woord & Communieviering  
 

Taizé 
- zaterdag 6 juli 18:30 uur. Inzingen om 18:00 uur. Na afloop van de 
viering is er een inzameling (van levensmiddelen en geld) voor de 
Voedselbanken in onze parochie. (géén Taizéviering op 3 augustus!) 
 

met het Gelegenheidskoor 
- zingt zondag 1 september in de viering van 11:00 uur. Iedereen mag 
meezingen, maar graag vooraf aan de viering mee repeteren. Start 9:45 u 
 

met de Byzantijnse gemeenschap 
- géén Byzantijnse viering op 21 juli (wel ‘gewone’ viering, 11:00 u.) 
- zondag 18 augustus 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus 
m.m.v. Wladimirskaja 
 

met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- zondag 30 juni 11:00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Diversity (KetiKoti) 
- zondag 28 juli en 25 augustus 11:00 uur Eucharistie met Diversity 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 1 juli, 5 augustus en 2 september om 10:00 uur ter intentie 
van allen die op deze begraafplaats begraven zijn. Na afloop wordt u in de 
Willibrordkamer een kopje koffie/thee aangeboden. 
 

Weekend deurcollecten 
- Zaterdag 13 en zondag 14 juli voor het Buurtpastoraat 
Het Buurtpastoraat is o.a. actief in de wijken: Rietveldbuurt (Hoograven-
Zuid), Rivierenwijk, Kanaleneiland-Zuid. U kunt ook geld overmaken op: 
IBAN NL78 RABO 0147 6825 09, t.n.v. Stichting Buurtpastoraat, Utrecht 
- Zaterdag 24 en zondag 25 augustus voor MIVA Missie Verkeersmiddelen 
Actie. U kunt ook geld overmaken op: IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 
t.n.v. MIVA, Den Bosch. Thema: Aandacht voor meisjes in Kameroen 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 13 juli en 10 augustus staat de oudpapiercontainer op het 
parkeerterrein achter de Musketon in Lunetten. Bak open 8:00-18:00 uur.  

Informatie 
uit de 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
H. JOHANNES de DOPER - 

H. BERNARDUS 
Oranje Nassaulaan 2 

3523 VR  Utrecht 
telefoonnummer: 030-288 02 12 

e-mailadres: johannesbernardus@katholiekutrecht.nl 
(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart, tel: 06 – 51 29 36 31) 

*************************************************************** 

6                                                         juli en augustus 2019 
redactie: Ton van Schaik en Madeleine Bogaerts 

************************************************************** 
Wilt u deze informatie en eventueel vaker informatie van onze geloofsgemeenschap per 
e-mail krijgen? Dan kan dat. U kunt een berichtje mailen naar: ton.vanschaik@ziggo.nl 
********************************************************************** 
Nieuws! 
- zondag 30 juni zal in de Surinaams-Antilliaanse viering aandacht zijn  
  voor Keti-Koti (herdenking bevrijding uit de slavernij, 1 juli). 
- Wilt u mee naar Peerke Donders in Tilburg? Kosten €13,50. U kunt zich  
  deze zondag nog opgeven. Zie ook informatie in Tussentijds van juni! 
- Zondag 14 juli Seizoen afsluiting met pastor G. Martens, 11:00 u. 
- Openingstijden Kerkcentrum tijdens de vakantie 
  Tijdens de schoolvakantie vanaf maandag 22 juli t/m vrijdag 30 augustus  
  zal van 09:00 - 10:00 uur het kerkcentrum geopend en de receptie  
  bemenst zijn (i.p.v. van 10:00 – 12:00 uur!). Op de vrijdagen met een  
  ochtendviering om 10:00 uur, 2, 16 en 30 augustus, zal dat langer zijn. 
- Samenzang in de vakantie: Tijdens de weekendvieringen van 20 juli  
  t/m 30 augustus, als er géén koor is, want ze hebben vakantie (behalve  
  zondag 28 juli en 25 augustus), is het fijn als aanwezige koorleden bij  
  elkaar gaan zitten en samen de liederen van de viering ondersteunen. 
- Donderdag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, 19:00 uur  
  Rozenkransgebed en herdenking Capitulatie van Japan. 
- In het weekend van 23 en 24 augustus vieren we het feest van onze  
  tweede patroonheilige, Bernardus van Clairvaux (feest 20 augustus) 
- zondag 1 september Start nieuwe seizoen met pastor H. Harmsen 
- Omdat de ziekenzalving zal plaatsvinden in het laatste weekend van  
  september volgt er in het volgende nummer meer informatie. 
*************************************************************** 
GRAAG AANDACHT VOOR: 
- Woensdag 24 juli ‘Zonnige dag voor de ouderen’  
Zie nadere informatie verderop! 
- De Nominatie van ‘Het Inloophuis’ in Lunetten voor de Ariënsprijs 2019. 
En het stemmen daarop. Zie nadere informatie verderop! 



***************************************************** 
Inloophuis Het Knooppunt in Lunetten 
is kandidaat gesteld voor de Ariënsprijs 2019 
 
Tot en met 10 oktober 2019 kan iedereen stemmen 
op de website van de DKCI  
voor de publieksprijs van de Ariënsprijs: www.dkci-Utrecht.nl 
 

04. Inloophuis Het Knooppunt Lunetten in Utrecht  
“Dit is de enige plek waar ik gemist word.”  
 
De inloopruimte van Het Knooppunt bevindt zich in buurtcentrum De 
Musketon in de Utrechtse wijk Lunetten. Dit inloophuis is in 1991 opgezet 
door de kerken, wordt nog steeds door hen ondersteund en inmiddels ook 
door welzijnsorganisatie DOCK, en draait helemaal op vrijwilligers.  
Wat wordt daar geschonken? Antwoord: koffie en aandacht. Het 
Knooppunt is een soort huiskamer voor buurtbewoners die zin hebben in 
een kop koffie, een gezellig praatje of een meer serieus gesprek. Vaak 
wonen zij alleen, hebben ze het niet makkelijk en zijn ze kwetsbaar. Het is 
belangrijk om een band op te bouwen, om vertrouwen te krijgen en te 
houden. Er groeit gemeenschap. Zo is het gewoon een bijzondere plek. 
Het Knooppunt is van dinsdag t/m vrijdag ‘s morgens een paar uur open. 
Op vrijdagavond is er een spelletjesavond en op zaterdag is er de inloop-
plus-ruilwinkel. Ook is er wekelijks een uitdeelpunt van de Voedselbank.  
 

De Ariëns Prijs voor Diaconie wordt in oktober 2019 voor de zesde 
keer uitgereikt. 
Deze prijs draagt de naam van Alphons Ariëns, een priester van het  
Aartsbisdom Utrecht die rond 1900 een grote betrokkenheid toonde  
bij de in armoede verkerende arbeidersgezinnen in Twente.  
Het gaat bij de Ariëns Prijs om diaconie, d.w.z. een activiteit of project  
waarbij kerken zich inzetten voor mensen in de knel.  
Daarbij werken kerken vaak samen met andere mensen van goede wil. 
 
U kunt op de site stemmen en ook alle andere kandidaten zien. 
Bij alle nummers staat een korte toelichting, zoals voor Het Knooppunt. 
 
Op de volgende manier moet het stemmen lukken: 
Ga naar: http://www.dkci-utrecht.nl/ 
Klik op "projecten Ariënsprijs" 
Onderaan die pagina (dus naar beneden door scrollen) staat: "klik hier om 
te gaan stemmen". Klik op die rode rechthoek. 
Klik met de muis op het rondje vóór: 4. Inloophuis Het Knooppunt 
Lunetten Utrecht. 
Dat rondje wordt dan zwart. 
Scrol naar beneden door en klik op de grijze rechthoek met het woord 
"vote" erop. 
***************************************************** 

DE AGENDA  
Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep 
Vrijdagmiddag 12 juli en 9 augustus van 14:00 - 16:00 uur in ons 
kerkcentrum. Begeleider Theo van Loon. 
Informatie en/of opgeven kan bij Madeleine Bogaerts via e-mail: 
madeleinebogaerts@gmail.com, tel. 030-2817279 
****************************************************************************************************************************** 

Woensdag 24 juli  
‘Zonnige dag voor de ouderen’ 
Op die dag zijn alle ouderen in Hoograven, Lunetten, 
Rivierenwijk en Tolsteeg van harte welkom in ons 
Kerkcentrum voor een gezellige dag van 10:30 - 15:00 uur. 
Voor koffie, thee met wat lekkers, de lunch en wat andere 
versnaperingen wordt gezorgd. De verdere invulling is nog geheim. 
 

Voor nadere informatie en opgave kunt u terecht bij:  
Riet Bouwman tel. 030-2884909, jos_riet.bouwman@hotmail.com 
of Madeleine Bogaerts tel. 030-2817279, madeleinebogaerts@gmail.com 
U kunt zich opgeven via het formulier (de andere bijlage bij deze 
Tussentijds), of bij de receptie van onze kerk, persoonlijk of via de 
telefoon (030- 2880212) tussen 10:00 en 12:00 uur. Uiterlijk woensdag 
17 juli! Niet vergeten door te geven, als u een dieet heeft of als er iets 
anders is waar we rekening mee moeten houden! 
****************************************************************************************************************************** 

Overleden: 
- vrijdag 17 mei Martin Bakker, 52 jaar. Hij woonde in Lunetten  
- woensdag 22 mei Ries (Marinus Gerardus Jongerius), 97 jaar. Hij woonde op Tolsteeg. 
- zaterdag 25 mei Cor (Cornelis) van der Tol, 87 jaar. Hij woonde in Lunetten. 
- Woensdag 29 mei is Nel (Petronelle Gerardina Jacoba) van den Belt overleden te 
Twello, 86 jaar. Van 1 juni 1979 tot 1 oktober 1982 is zij pastoraal werkster geweest in 
onze parochie Hoograven-Tolsteeg en Lunetten (H. Johannes de Doper en H. 
Bernarduskerken). (correspondentieadres: Hunderenslaan 7, 7391 TB  Twello.) 
************************************************************************************ 

Financiën 
Bijdragen voor Kerkbalans: rekeningnummer NL 87 INGB 0000019309, t.n.v.  
R.K. Parochiebestuur H. Johannes de Doper  
Andere bijdragen zoals voor rouw- en trouwdiensten rekeningnummer 
NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Johannes de Doper 
************************************************************************************ 

Collecten en opbrengsten voor derden in mei: 
- de collecten voor de parochie: €. 782,75 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €. 63,25 
- de collecte voor de Pinksteractie: €. 144,40 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €. 95,95 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie september 2019 nr. 7 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 25 
augustus per e-mail naar madeleinebogaerts@gmail.com of op papier in het 
brievenbakje van de redactie in het kerkcentrum. Als u iets specifieks hebt voor 
Tussentijds (bijvoorbeeld van belang of informatief voor de hele parochie) kunt u 
dat ook mailen naar bovengenoemd e-mailadres, uiterlijk zondag 18 augustus. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 


