
                                   

 

          ********************************************************** 
           ZONDAG 24 november 2019, laatste zondag van de maand, 
           Eucharistieviering voor Surinamers, Antillianen, Nederlanders e.a. 
           In de kerk van St. Jan de Doper/St. Bernardus. 
    
                                  Oranje Nassaulaan 2, 
                                  3523 VR Utrecht. 
 
                                 Aanvang: 11:00  uur.  
            
            ********************************************************* 
 
           Beste Parochianen, 
  
           Hierbij ontvangt U de uitnodiging voor de viering op de laatste zondag  
           van de maand . Van harte welkom allemaal. 

 
 In deze viering zal pastoor Hans Boogers ons voorgaan  m.m.v. ons koor Diversity.   
Op 24 november, tevens de laatste zondag van dit kerkelijk jaar vieren wij het feest van  
“CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL” . Wij weten volgens de Evangeliën dat Jezus de  
titel van koning in de aardse zin afwijst; dus in de zin van heerser over de volkeren. 
Jezus is koning, koning van het heelal en ook van ons Christelijk hart. Hij is koning van alles wat  
bestaat.Wij vieren het feest van de dienstbare Koning, de Koning die geleden heeft voor zijn onder- 
danen, en die niet uit is op macht maar op vrede. Indien wij onze liefde voor onze evennaaste in de  
praktijk brengen dan maken wij ruimte voor de heerschappij van God en dan zal zijn Koninkrijk 
vanzelf in ons midden tot stand komen.  
 
ADVENTSPERIODE 2019. 
Elk weekend in de advent wordt er gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Adventsactie.  
Het project van de Adventsactie waar we dit jaar geld voor inzamelen is 
“ Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru “.  Het thema is “Kinderen brengen hoop”. 
Meer hierover vindt U in bijlage *1 van dit maandbulletin. 
  
Adventsmarkt Pandhof  Domplein Utrecht 
Met het Utrechts Klokkenluiders Gilde, het Citypastoraat Domkerk, de Utrechtse binnenstadskerken  
en de kerken van de Protestantse Gemeente Utrecht luiden we op zaterdag 30 november advent in. 
Van 16.00 - 18.00 uur is er in de Pandhof een adventsmarkt. Om 16.45 uur luiden de klokken  
van de Domtoren advent in en wordt de kerstboom in de Pandhof aangelicht. 
U bent van harte welkom om te genieten van de Domklokken, de intieme sfeer van de Pandhof en om 
mooie cadeaus en andere kerstartikelen te kopen. Ook andere geloofsgemeenschappen zijn uitgenodigd.  
Een aantal leden van onze Surinaams-Antilliaanse geloofsgemeenschap zullen ook aanwezig zijn  
met een stand om onze gezamenlijke misvieringen in de St. Jan de Doper/St. Bernardus kerk  
te promoten 
Meer info vindt U in bijlage *2 van dit maandbulletin. 
 
radio  uitzending ; radio Maria. 

Elk weekend in de Advent wordt een radioprogramma uitgezonden voor een goede 

Adventszondag, met als thema  “Wij luiden de zondag in” 

door pater Noordermeer uit . . . . .  SURINAME.   zaterdags        1900  +  2245 uur 

zondags           0800  +  1330 uur. ( zie ook bijlage *3  voor meer info) 

 
Rozenkransgebed. 
In de Mariakapel van onze kerk wordt op 20 november a.s. om 19:00 uur de  rozenkrans 
gebeden.U bent van harte welkom.                                                                                                          1/4 
 



1e  H.comunnie en Vormsel 2020 
Informatiefolders voor 1e Communie en Vormsel 2020 liggen klaar op het schap in de 

hal van de kerk.  

 

Mini-Kerstmarkt 2019 in het Kerkcentrum St. Jan de Doper/St. Bernardus. 
In het weekend van 23 en 24 november, 30 november en 1 december, 7 en 8 december worden er  
rondom de vieringen onze jaarlijkse mini-kerstmarkten georganiseerd. 
( misvieringen zijn op zaterdagen  om 18:30 en op zondagen om 11 uur ) 
Als U daarvoor spullen ter beschikking wilt stellen, zoals kerstballen, -kaarten, -bomen, -versieringen, 
etc, etc, puzzels, spelletjes, leesboeken, heel graag. Wilt U het a.u.b. nog even bewaren voor ons? 
U kunt door de week ’s morgens tussen 10:00 en 12:00 uur Uw Kerstspullen brengen. 
De opbrengsten worden aangewend voor de aanschaaf van een nieuwe “Bethlehemster” voor boven de 
ingang van de kerk. Info: tel. 030 2880212. Bij voorbaat dank voor al Uw schenkingen.  
 
De Bonte Vlinder editie 2020 is weer ontvangen. Door het kopen van dit jaarkalender voor  
het bedrag van slechts € 3,00  steunt U direct de werkzaamheden  van de Petrus Donders Stichting  
t.b.v. het Boslandwerk in Suriname. Deze bijzondere jaarkalender wordt U van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
gebed van de maand 
 
De Geest van God beweegt  
tot op vandaag nog elke mens 
die de deur van zijn hart ontgrendelt. 
Geest van God, kom in ons midden. 
maak dat wij ons sterker verbonden  
voelen tot elkaar  
en jegens geheel Uw schepping. 
Inspireer ons in al ons handelen 
bewaar ons voor alle gevaren  
op onze levensweg. 
Behoed ons voor alle bedreigingen 
van ons lichaam en onze geest...........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 2870644. 
Website: https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/johannes-bernardus 
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bijlage *1  Adventsactie 
 
Hierbij wat informatie over de Adventsactie 

 
Elk weekend in de Advent wordt er gecollecteerd voor de Bisschoppelijke Adventsactie. 

Het project van de Adventsactie waar we dit jaar geld voor inzamelen is  
"Hulp aan Venezolaanse vluchtelingenkinderen in Peru". 
Het thema is "Kinderen brengen hoop". 
Meer dan twee miljoen Venezolanen hebben hun land verlaten vanwege de politieke en humanitaire crisis. Ruim 
een half miljoen van hen vluchtten naar Peru, waaronder veel gezinnen met jonge kinderen en alleenstaande 
moeders. De meesten verblijven in de hoofdstad Lima, waar de toestroom van vluchtelingen leidt tot spanningen en 
zelfs vreemdelingenhaat. De Peruaanse overheid heeft speciaal voor deze vluchtelingen een tijdelijke 
verblijfsvergunning ingesteld, waarmee ze toegang krijgen tot werk, onderwijs en zorg. In de praktijk wordt deze 
vergunning lang niet overal geaccepteerd. De Venezolanen kwamen aan in Peru met niets, wonen in primitieve 
omstandigheden en leven veelal van straatverkoop. Kinderen van 0-5 jaar zijn het meest kwetsbaar voor de hele 
situatie. 
In de gemeenschappen van Carabayllo en San Martín de Porres in Lima heeft Warmi Huasi een 
hulpproject opgezet voor jonge kinderen (0-5 jaar) uit Venezuela. 
Veel van deze kinderen zijn ondervoed, hebben last van emotioneel traumatische ervaringen en 

lijden aan gezondheidsproblemen zoals bloedarmoede. Ook hebben ze een achterstand in hun 
emotionele en motorische ontwikkeling. Warmi Huasi wil deze problemen aanpakken in 
samenwerking met de vluchtelingen en de lokale gemeenschap. Het is de bedoeling dat deze manier 

van werken leidt tot minder isolement en discriminatie en tot een betere integratie van de 
Venezolanen. 

 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op  

NL78 RABO 0181 9165 25 t.n.v. Martinusparochie, Utrecht 
o.v.v. Adventsactie 2019 
 
 
 
 

ADVENTSMARKT PANDHOF DOMPLEIN UTRECHT (bijlage *2) 

Aanvang: 16.00 uur  

 

Met het Utrechts Klokkenluiders Gilde, het Citypastoraat Domkerk, de Utrechtse 
binnenstadskerken en de kerken van de Protestantse Gemeente Utrecht luiden we op 
zaterdag 30 november advent in. 
Van 16.00 - 18.00 uur is er in de Pandhof een adventsmarkt. Om 16.50 uur luiden de 
klokken van de Domtoren advent in en wordt de kerstboom in de Pandhof aangelicht. 
Van harte welkom om te genieten van de Domklokken, de intieme sfeer van de 
Pandhof en om mooie cadeaus en andere kerstartikelen te kopen.  

 

info  

communicatie@domkerk.nl                       locatie Domkerk, Achter de Dom 1                
www.domkerk.nl                                        plaats  3512 JN  Utrecht (Utrecht) 

                                                                                                                                                              ¾ 

 



Bijlage *3 : radio  uitzending ; radio Maria. 

Ja, het staat in de laatste nieuwsbrief van Radio Maria: 

elk weekend in de Advent wordt een programma uitgezonden voor een goede Adventszondag, met 
als thema  “Wij luiden de zondag in” 
door pater Noordermeer uit . . . . .  SURINAME. 

                        zaterdags        1900  +  2245 uur 
                        zondags           0800  +  1330 uur 

Radio Maria te beluisteren via: 
            DAB (digitale) radio  
            Radio Maria – app,  op de I-phone of smartphone 

            WWW.radiomaria.nl  
Vertel het verder aan alle Surinamers en Antillianen, kinderen en kleinkinderen, 
buren en collega’s  

pKS 
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