
Openingstijden Kerkcentrum 
maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur.  
 

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 woensdag om 19:00 uur Rozenkransgebed . 
 

door de week in de Mariakapel 
- vrijdag 4 oktober en 1 november (Allerheiligen) 10:00 uur Eucharistie 
- woensdag 1 november 19:00 uur Rozenkransgebed. 
- vrijdag 18 oktober 10:00 u. Woord & Communieviering  
 

Taizé 
- zaterdag 5 oktober 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. 
- zaterdag 2 november: GEEN Taizéviering! (wél Allerzielenviering) 
 

zonder Koor 
- zaterdag 12 oktober en zondag 13 oktober in de vieringen is er géén 
koor, dus Samenzang. Het zal fijn zijn als de aanwezige koorleden in de 
viering bij elkaar gaan zitten om zo de vieringen te ondersteunen. 
 

met de Byzantijnse gemeenschap 
- zondag 20 oktober 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus met 
vader Paul Brenninkmeijer en m.m.v. Wladimirskaja. 
 

met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- zondag 27 oktober 11:00 uur, Eucharistieviering met pastoor Hans 
Boogers m.m.v. Diversity en de doop van een baby. 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 7 oktober en zaterdag 2 november (Allerzielen) 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 deurcollecte 
- Zaterdag 19 en zondag 20 oktober voor 
Wereld Missiemaand, ‘Wat is jouw missie?’ 
Geef voor Noord-Oost India. U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN 
NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. MISSIO Wereldmissiemaand, Den Haag 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 12 oktober staat de oud-papier-container op het parkeerterrein 
achter de Musketon in Lunetten. Bak open 8:00-18:00 uur. Van 10:00 – 
14:00 uur staan er vrijwilligers bij om uw oud papier aan te pakken. U mag 
ook komen met uw zwarte papiercontainer met blauwe deksel. Wij maken 
hem graag voor u leeg in onze container. 

               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) 

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

2                                                                       oktober 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 
*************************************************************
********* 
Graag aandacht voor: 
Oktober, Mariamaand 
In oktober bidden we elke woensdagavond om 19:00 uur de 
Rozenkrans. Te weten op: 2, 9, 16, 23 en 30 oktober. 
 

Presentatie van de misdienaars 
Zondag 13 oktober zullen de misdienaars in de viering zijn, 
zodat u wat nader kennis kunt maken met degenen die de 
voorgangers tijdens de vieringen helpen. Na de viering mogen ze 
collecteren. ‘s Middags wordt er wat voor ze georganiseerd.  
 

Zaterdag 2 november Allerzielenviering 
Om 18:30 uur houden we de Allerzielenviering, een Gebedsdienst ter 
herdenking van alle overledenen. Wij denken hierbij ook aan de 
slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen en uiteraard degenen die 
het afgelopen jaar overleden zijn en bij onze geloofsgemeenschap 
hoorden. De familie van deze laatstgenoemden krijgt een speciale 
uitnodiging voor deze dienst. Uiteraard is iedereen van harte welkom. 
 

Kerstmarkt in de planning 
Eind november houden we weer onze jaarlijkse Mini-Kerstmarkt. 
Als u daarvoor spullen ter beschikking wilt stellen? Heel graag. Wilt u het 
a.u.b. nog wel even bewaren voor ons? Vanaf maandag 10 november kunt 
u ’s morgens tussen 10:00 en 12:00 uur uw Kerstspullen brengen. We 
sparen voor een nieuwe Bethlehemster voor boven de ingang van de kerk. 
Volgende keer meer informatie. 
 

Samenzang op 12 en 13 oktober (geen Lunetten- en 
Gelegenheidskoor). Wilt u meezingen, ga dan rechts vooraan zitten. 



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

Stemmen op het Inloophuis voor de publieksprijs van de Ariënsprijs 
dat kan nog steeds t/m 10 oktober op www.dkci-utrecht.nl.  
Nummer 4 is het Inloophuis in Lunetten. (Zie voor wat nadere 
informatie het stukje in Tussentijds van juni dit jaar en in het 
informatieblad van onze geloofsgemeenschap van juni en juli-
augustus). 04. Inloophuis Het Knooppunt Lunetten in Utrecht 
“Dit is de enige plek waar ik gemist word”. 
Op de site staan ook de andere genomineerden met een toelichting. 
***************************************************************************************************** 

DE AGENDA  
- Vrijdag 11 oktober Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep  
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 
 

- Dinsdag 15 oktober Bijeenkomst Geloven Nu 30 - 60 groep  
Deze groep gaat weer door op de derde dinsdag van de maand van 20:00 – 
22:00 uur. Met als begeleider: pastor Gérard Martens. Contactpersoon: Marja 
Jansen. Dus bij haar kun je je aanmelden en informatie inwinnen  
(e-mail: basab@ziggo.nl of tel. 06-21810726). 
 

- Woensdag 16 oktober Bijeenkomst R.K. Vrouwencontact 
Aanvang: 14:00 uur. Thema: ‘Kwis’. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wel 
eerst aanmelden. Bij: Joke Klabbers (secretaris), tel. 030-8785090 of Thea 
van Oostrum (penningmeester). Contributie voor een jaar is €25,-- 
****************************************************************************************************************************** 

Zondag 29 september ‘Afscheid Piet van Kleinwee als diaken’ 
Een heel bijzondere zondag. Zowel Piet als 11 andere mensen ontvingen  
het Sacrament der zieken, d.m.v. handoplegging en zalving van voorhoofd en 
handen. Een mooie viering. De kerk helemaal vol en voor de variatie 2 koren, 
Diversity en GerBerJan, een prachtige muzikale samenwerking. 
Vervolgens werd Piet toegesproken door Maddy van de Vijver, namens de 
Surinaams - Antilliaanse gemeenschap. Ze hield een goed verhaal over de  
samenwerking beginnend bij de eerste viering in het nieuwe gebouw van de 
Johannes - Bernardus op 29 september 1991 met een geheel eigen viering, 
uiteindelijk overgaand in een gezamenlijke viering met de 
geloofsgemeenschap. Dit alles onder de bezielende leiding van Piet. Toen 
sprak Hans Harmsen namens de geloofsgemeenschap. Veel dank voor Piet zijn 
enthousiaste en onvermoeibare inzet voor de Surinaams-Antilliaanse 
gemeenschap en de geloofsgemeenschap Johannes  -Bernardus. Pastoor Hans 
Boogers sprak Piet ook nog kort toe. 
 

Sinds eind augustus stond er in de kerk een collectebox, waarin men een 
bijdrage kon doen voor het goede doel waar Piet voor gekozen had als cadeau. 
We hebben alvast een voorlopige telling gedaan na de viering:  
€530,--. Geweldig. De bak blijft nog even staan en men kan ook overmaken 
naar Kerk in Nood op IBAN nummer: NL64 FVLB 0227 1754 84 onder 
vermelding van ‘Suriname’. Dan komt het allemaal bij elkaar.  
Er waren ook een paar cadeaus voor Piet zelf (al wilde hij niets): 

- De Herinneringsmap voor Piet was intussen al aardig gevuld en is hem 
overhandigd. Hebt u het gemist en wilt u toch nog wat doen, geef het af in de 
receptie. 
- De icoon ‘de Moeder Gods van de Tederheid’ speciaal voor hem geschilderd. 
- Het boekje ‘Je moet het zien’ met de genomineerden voor de Ariënsprijs, 
waaronder het Inloophuis in Lunetten, waar Piet ook aan de wieg heeft 
gestaan en zich erg voor heeft ingezet. 
- De Martinuskaars, met een toelichting door de pastoor. 
In het priesterkoor stond de kaars die Piet gekregen had bij zijn inwijding op 
19 oktober 1986 “Geroepen tot Dienstbaarheid”. Dit heeft hij waar gemaakt. 
Foto-impressie 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v.l.n.r.: Wijdingskaars; Piet en familie; Handoplegging; Maddy v.d. Vijver; Martinuskaars; Diversity en 
GerBerJan; pastoor Boogers; Box en boek voor Piet; Piet ‘aandacht’; 3 cadeaus met Hans, Ton, Madeleine 
************************************************************************************ 

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 augustus: 
- de collecten voor de parochie: €.870,33 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.39,60 
- de collecte voor PAX: €.158,05 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.77,72 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie november 2019 nr. 3 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 27 
oktober 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 15 september. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 


