
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 3e woensdag om 19:00 uur Rozenkransgebed . 
 

door de week in de Mariakapel 
- vrijdag 6 december (St. Nicolaas) en 3 januari 10:00 uur Eucharistie. 
- woensdag 18 december 19:00 uur Rozenkransgebed. 
- vrijdag 20 december 10:00 u. Woord & Communieviering  
 

Taizé 
- zaterdag 7 december en 4 januari Inzingen om 18:00 uur. Na afloop 
van de viering is er een inzameling (van levensmiddelen en geld) voor de 
Voedselbanken in onze parochie. 
 

met het Gelegenheidskoor 
zondag 8 december. Inzingen om 09:45 uur. Alle liederen voor de viering 
van 11:00 uur worden doorgenomen. U bent van harte welkom om mee te 
zingen, maar graag om 09:45 uur aanwezig zijn. 
 

met de Byzantijnse gemeenschap 
- zondag 15 december, donderdag 26 december, zondag 5 januari 
10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus. 
 

met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- woensdag 25 december 11:00 uur, Eucharistieviering. 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 2 december en 6 januari 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 collecten 
- Alle weekenden in de Adventtijd en Kerstavond is de collecte voor de 
Bisschoppelijke Adventsactie. 
U kunt uw bijdrage hiervoor ook overmaken naar: 
IBAN NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie, Den Haag 
- De collecte op 1e Kerstdag is voor de PCI (parochiële caritas instelling). 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 14 december en 11 januari 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 zijn er vrijwilligers om oud papier aan te pakken.  
 

Gedoopt  
zondag 27 oktober jl. tijdens de viering: Gisanelle (Gisanelle Shafira 
Kimilijah Shakura) van Amstel, 3 maanden oud (geboren 19 juli 2019). 

               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) 

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

4                                                                   december 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 
********************************************************************** 

Wij wensen al onze lezers en lezeressen van 
harte een hele mooie Adventtijd toe, Zalig 
Kerstmis, fijne feestdagen, een mooie afsluiting 
van 2019 en een heel goed, gezond en gelukkig 
begin van 2020. 
Ton en Madeleine 

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

Let op! 
Er zijn géén vieringen op Oudjaarsdag 31 december 2019 en 
Nieuwjaarsdag 1 januari 2020 in ons kerkcentrum. 
Zie Tussentijds voor vieringen bij andere geloofsgemeenschappen. 
Gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen:  
het weekend van 11 en 12 januari rond de vieringen! 
********************************************************************** 
VIERINGEN KERSTMIS 2019 
- dinsdag 24 december 19:00 uur: GezinsKerstviering 
- dinsdag 24 december 21:00 uur: Nachtmis 
- woensdag 25 december, 1e Kerstdag, 11:00 uur: Eucharistieviering 
- donderdag 26 december, 2e Kerstdag,: 10:30 uur: Eucharistieviering 
  volgens de Byzantijnse ritus 
****************************************************************************************************************************** 

Mini-Kerstmarkt, nog 2 weekenden! 
30 november en 1 december en 7 en 8 december rondom 
de vieringen (aanvang zaterdag 18:30 u., zondag 11:00 u.) 

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

Begin van de Advent met een Oecumenische Vesper 
Zaterdag 30 november om 18:30 uur een gezamenlijke viering 
met de Nicolaïgemeente. Voorgangers dominee Dirk Neven en 
pastor Hans Harmsen. Het koor bestaat uit zangers van de 
Nicolaïcantorij en de Johannes - Bernardus. Welkom! 

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



Piet van Kleinwee 
Zondag 24 november was Piet met 
zijn dochter en schoonzoon in de 
viering van de Surinaams – 
Antilliaanse gemeenschap. Naast 
het koor zittend heeft hij al 
meezingend een mooie viering 
meegemaakt. 
Toevallig was net de icoon 
opgehaald bij de maakster Krijntje 
Oskam. Die haar, na lichte 
bijwerking, heeft gelakt.  
De icoon is nu minder kwetsbaar. 
Zo kon de icoon tijdens de viering 
aan Piet overhandigd worden. Hij is 
er zeer blij en verguld mee. 
 
Krijntje is een voormalig lid van 
Wladimirskaja. Ze heeft ook 2 x 
tijdens de Kerkennacht die wij 
hielden een voordracht gehouden 
over iconen en icoon schilderen. 
 

Informatie over de icoon Moeder Gods van Korsun (Kursunskaja) 
Korsun is de Slavische vorm van de Griekse stadsnaam Korsum, een Griekse 
kolonie door de Doriërs gesticht op de Krim. 
De oericoon kwam in de tweede helft van de 12e eeuw naar de stad Polock en 
was een huwelijksgift. 
De oericoon is verdwenen en de oudste replieken stammen uit de 15e eeuw. 
Een ervan hangt in de Ontslapenis-kathedraal van het Kremlin in Moskou.  
Via Korsun kwamen zovele mooie iconen naar Rusland dat de naam Korsunskaja 
de betekenis kreeg van "heel mooi".  
Dit iconen-type, een variant van het Eleousa-type (Moeder Gods van Tederheid), 
toont Moeder en Kind in buste, waarbij de Theotokos (moeder Gods) zich, 
moederlijk bezorgd, naar haar Kind neigt en de wangen van moeder en kind 
tegen elkaar aan gevlijd zijn. De hechte band tussen moeder en kind is duidelijk 
weergegeven. Het kind houdt met één hand de zoom van haar kleed vast. 
Het verhaal gaat ook, dat de icoon van de Moeder Gods van de Tederheid door 
de evangelist Lukas zou zijn geschilderd in opdracht van de Moeder Gods. Zij 
bezocht na de kruisdood van Christus het atelier van Lukas en poseerde voor 
hem om zo de herinnering aan haar gestorven Zoon te koesteren. 
Haar feestdag is 9 oktober.  
Opbrengst t/m half november voor het project ‘Suriname” van Kerk in Nood als 
cadeau voor diaken Piet van Kleinwee: 
€565,83 in de box in de kerk + €310,-- is er rechtstreeks aan Kerk in Nood voor 
Suriname overgemaakt. Totaal dus : €875,83. Allen heel veel dank! 

DE AGENDA  
- Woensdag 11 december Jubileumfeest R.K. Vrouwencontact 

Officieel bestaan ze op 18 december 
45 jaar! Zij vieren het met een 
gezellig uitje, waar ze hard voor 
gespaard hebben. Ze hebben 
momenteel 50 leden. Er zijn dames bij 
die al die tijd lid zijn geweest. Ze 
komen meestal 9 keer per jaar bijeen. 
Elke keer met een ander thema. Er is 
altijd veel gezelligheid en vrolijkheid, 
zoals het jaarlijkse Sinterklaasfeest.  
(foto: Thea van Oostrum) 

 

- Vrijdag 13 december Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep  
van 14:00 - 16:00 uur. Begeleider Theo van Loon. 
 

- Dinsdag 17 december Bijeenkomst Geloven Nu 30 - 60 groep  
van 20:00 – 22:00 uur. Begeleider: pastor Gérard Martens.  
 

- Donderdag 19 december Kerstviering St. Jan de Doperschool 
Om 9:00 uur met medewerking van pastor Gérard Martens. 
 

- Woensdag 8 januari Bijeenkomst R.K. Vrouwencontact 
Thema: “Nieuwjaarsreceptie en Spelletjes”. Aanvang: 14:00 uur. 
Nieuwe leden zijn vanaf 2020 weer van harte welkom. Wel graag eerst 
aanmelden. Bij: Joke Klabbers (secretaris), tel. 030-8785090 of Thea van 
Oostrum (penningmeester). Contributie voor een jaar is €25,-- 
 

- 1e Heilige Communie en Heilig Vormsel in 2020 
Deze informatie is al naar de scholen gestuurd en naar de kinderen en 
jongeren die hiervoor in aanmerking komen en bij ons bekend zijn. Mocht 
deze informatie u niet bereikt hebben: er liggen informatieformulieren op 
het schap in de hal van ons kerkcentrum. 
 

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

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 november: 
- de collecten voor de parochie: €.605,80 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.34,60 
- de collecten voor derden (Jongerencollecte): €.151,50 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.69,85 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, jan.-febr. 2020, nr. 5 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 5 
januari 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 8 december. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 


