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   Suriname                          H. Eucharistieviering voor Surinamers en Antillianen e.a.  
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=========                                          3523 VR  Utrecht 
UTRECHT                                          aanvang   11:00 uur. 
=========  Dierbare Mensen, 
 

De H. Eucharistieviering op Zondag 29 september a.s. staat in het teken van een waardige dankbetuiging 
en eervolle afscheid van onze Diaken Dhr. Piet van Kleinwee, voor de bijna 33 jaar dat hij zich heeft 
ingezet voor de Nederlandse, de Nederlands-Indische en in het bijzonder de Surinaams-Antilliaanse en 
andere Katholieke Parochiegeloofsgemeenschappen van de wijken Hoograven, Tolsteeg en Lunetten, 
Samen maken nj deel uit van de Johannes de Doper -Bernardus Katholieke Geloofsgemeenschap. Pastoor 
Hans Boogers en Pastor Hans Harmsen gaan samen voor in deze viering. 
 

Wij vieren op die dag ook samen onze 28-ste Jaarfeest van de Surinaams- Antilliaanse misvieringen van 
de laatste Zondag van de maand, met ondersteuning van ons koor Diversity en koor Gerberjan met een 
repertoire aan liederen die Piet welgezind zijn. 
 

In deze viering zal ook de jaarlijkse Ziekenzalving plaats vinden voor allen die zich daarvoor hebben 
aangemeld. Raadpleeg voor uitgebreide uitleg het maandbulletin van augustus 2019, U eerder 
toegezonden Op de meegestuurde bijlage vind U uitgebreide informatie over de dankbetuiging en 
afscheid van onze Diaken Dhr. Piet van Kleinwee. 
 

U bent van harte uitgenodigd om bij deze speciale viering aanwezig te zijn. Na de viering wordt er thee 
en koffie geserveerd en wellicht wat lekkers . 
 

Gebed 
 

Moeder Maria,  
staande bij Uw beeltenis  
maken wij een kruisje,  
steken een lichtje aan  
en bidden wij om genezing  
en verlichting van onze pijnen  
of voor het welslagen van een operatie  
bidden wij voor onze kinderen  
en onze kleinkinderen  
of voor een andere intentie  
deze komende maand bidden wij vooral  
uit dankbaarheid voor de wereldwede.  
U bent voor ons de Koningin van de vrede. 
en de Hulp van de Christenen   Amen 
 

De Bestuurscommissie:  
Mw. J. Esajas, Mw. R Joghi, Mw. J. Rosalia, Mw. M. Lie-A-Lien,  
Mw. A Destang, Mw. C Alvares en Dhr. S. de Windt. 
 

Redactie: S. de Windt. E-mail: simhendw@live.nl tel: 030 287A644. 
Website: https:/lkatholiekutrecht.nllgeloofseemeenschappen/johannes-bemardus 
 



Afscheid van Piet van Kleinwee als diaken op zondag 29 september 2019 
 

In verband met zijn ziekte heeft diaken Piet van Kleinwee gevraagd om 
van zijn taken ontheven te worden. Met ingang van 1 augustus jl. heeft 
hij van de Aartsbisschop met grote dank eervol ontslag gekregen van zijn 
zending met als speciale opdracht “Zorg voor Surinamers, Antillianen en 
mensen uit Nederlands-Indië” naast de zielzorg voor de 
parochiegemeenschap van de Hoograven, Tolsteeg en Lunetten (de 
huidige Johannes de Doper-Bernardusgeloofsgemeenschap) te Utrecht. 
 
Piet zijn gezondheid is broos en alles kost hem erg veel energie. Daarom 
gaan we op zondag 29 september as. zo rustig en bescheiden als mogelijk 
afscheid nemen van Piet als diaken en hem danken voor alles wat hij 
gedaan heeft. 
Hij zal die zondag tevens, met de andere mensen die zich aangemeld 
hebben, de ziekenzalving ontvangen. 
 
CADEAU: BIJDRAGE VOOR EEN PROJECT VAN ‘KERK IN NOOD’ 
Hij wilde geen cadeau, maar gaf uiteindelijk aan dat hij wel graag geld 
ontvangt voor een goed doel: Kerk in Nood. Daarvoor zal er een 
collectebus staan in de kerk en de informatie over waar naar toe men 
eventueel geld kan overmaken. Zie ook hier na. 
 
Er is hem ook toegezegd dat er maximaal 2 mensen hem heel kort zullen 
toespreken (één van de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap en één van 
de Johannes-Bernardus geloofsgemeenschap). 
 
Omdat Piet veel heeft en hij na zijn revalidatie naar een verzorgingshuis 

zal gaan en dan waarschijnlijk erg weinig ruimte zal hebben heeft hij verzocht om geen cadeaus, 
bloemen en planten, e.d. te geven. 
Om hem toch een aandenken te geven aan zijn diakenschap kopen we één gemeenschappelijk 
cadeau. Dit wordt hem dan namens iedereen aangeboden. 
 
HERINNERINGSMAP 
Ook komt er een map te liggen waarin iedereen zijn herinneringen aan Piet, wensen, gedichten, niet 
uitgesproken toespraken, enz. kan doen (op papier met een maximale grootte van een A4).  
 
U bent van harte uitgenodigd om bij de viering en zijn afscheid aanwezig te zijn. 
 
Na de viering wordt er koffie en thee geserveerd. 
 
Namens de pastoraatsgroep en locatieraad van de H. Johannes de Doper – H. Bernarduskerk, 
 
Madeleine Bogaerts 
 
NADERE INFORMATIE 
Datum: zondag 29 september 2019 
Aanvangstijdstip Eucharistieviering: 11:00 uur 
Adres: H. Johannes de Doper-H. Bernarduskerk, Oranje Nassaulaan 2, 3534 VR  Utrecht 
 
Link naar het specifieke project van ‘Kerk in Nood’, waar Piet voor gekozen heeft: Suriname 
https://kerkinnood.nl/actueel/zusters-naar-suriname-voor-opvang-misbruikte-kinderen 
 
Wilt u wat geven voor dit goede doel? 
- U kunt op de hierboven aangegeven link klikken en dan op de knop ‘Doneren’ klikken en uw 
eventuele bijdrage overmaken onder vermelding van ‘Suriname’. 
- U kunt ook zelf overmaken op IBAN nummer: NL64 FVLB 0227 1754 84 onder vermelding van 
Suriname. 
- Of uw bijdrage stoppen in de speciale collectebus in de kerk. 
 
Eind oktober/begin november laat de organisatie aan Piet van Kleinwee weten hoeveel er gegeven is 
voor het project in Suriname. 


