
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 7 februari en 6 maart 10:00 uur Eucharistieviering. 
- woensdag 15 januari en 19 februari 19:00 uur Rozenkransgebed. 
- vrijdag 17 en 31 januari en 21 februari 10:00 u. W & C-viering.  
 

Taizé 
- zaterdag 1 februari en 7 maart 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 9 februari. 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 19 januari en 16 februari 10:30 uur Eucharistieviering 
Byzantijnse ritus. 
 

met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- zondag 26 januari en 23 februari 11:00 uur, Eucharistieviering. 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 3 februari en 2 maart 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. 
 

Collecten 
- weekend deurcollecte 25 en 26 januari voor Cordaid Memisa. 
 U kunt uw bijdrage ook overmaken op: 
IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34, t.n.v. Cordaid, Den Haag, o.v.v. Memisa. 
- Aswoensdag 26 februari en alle weekenden in de Veertigdagentijd 
collecte voor de Bisschoppelijke Vastenactie.  
U kunt uw bijdrage hiervoor ook overmaken naar: 
IBAN NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag. 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 11 januari en 8 februari 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.  
 

Overleden  
Dinsdag 17 december: Johan van Hout, parochiaan in de Rafaëlkerk. 91 
jaar. Zaterdag 29 december is in ons kerkcentrum afscheid genomen. 

               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) 

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

5                                                     januari en februari 2020 
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 u een heel goed, gezond en gelukkig 2020.  

   Ton en Madeleine 
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

Allereerst 
De leden van de Pastoraatsgroep en de Locatieraad wensen iedereen van 
harte een Zalig Nieuwjaar en alle goeds voor een heel mooi, gelukkig en 
zo gezond mogelijk 2020. Wij zijn iedereen die zich weer heel hard heeft 
ingezet voor onze geloofsgemeenschap, aanwezig was in onze vieringen, 
aanwezig was bij bijeenkomsten, kortom iedereen die zich betrokken 
voelt, bijzonder dankbaar voor het er zijn dit afgelopen jaar. 
*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

Gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen:  
het weekend van 11 en 12 januari rond de vieringen! 
********************************************************************************************************************************************* 

Gezellige warme, zonnige winterdag voor de ouderen 
 
Alle ouderen in onze geloofsgemeenschap zijn van harte 
welkom op woensdagochtend 5 februari vanaf 10:30 
uur. U wordt ontvangen met een kopje koffie of thee met 
wat lekkers. De lunch wordt een warme. Daarna nog een 
gezellig samenzijn. Afsluiting om ongeveer 15:00/15:30 uur. 
Graag aanmelden. Via bijgaand aanmeldingsformulier of telefonisch  
030-2880212, door de week tussen 10:00 en 12:00 uur, met vermelding 
van eventueel dieet of allergie, uiterlijk vrijdag 31 januari. 
****************************************************************************************************************************** 

Actie Kerkbalans 
Half januari zult u weer de envelop krijgen van de Aktie Kerkbalans. Graag 
uw aandacht hiervoor. Zie ook in Tussentijds. Mocht u geen envelop 
ontvangen dan liggen er altijd klaar op het schap in de hal van de kerk. 
Ook uw financiële bijdrage is van belang en van harte welkom! 
************************************************************************************ 



Terugblik 
- Mini-Kerstmarkt eind november en begin december 
Het was weer sfeervol, de Kerstmarkt. 
Dankzij de inzet van diverse 
vrijwilligers verliep het gezellig en is er 
aardig wat verkocht. De opbrengst was 
in totaal €530,65 
Ons doel, een nieuwe Bethlehemster 
boven de ingang van de kerk, hebben 
we ruim gehaald. Dus deze heeft 
geschitterd met Kerstmis. 
En diverse mensen van onze 
geloofsgemeenschap hebben een mooi Kerststukje of Kerstster ontvangen. 
 

- Donderdag 19 december Kerstviering St. Jan de Doperschool 

Een volle kerk en wel 3 volle 
bolderkarren met ingezamelde gaven voor de Voedselbank in Lunetten. 
Tijdens hun mooie Kerstviering werden de goederen aangeboden aan de 
vertegenwoordigster van de Voedselbank, die daar heel erg blij mee was. 
 

- Kerst in onze kerk 
Een mooi versierde 
kerk, mooie vieringen 
met veel mensen die 
mee wilden vieren. 
Pastor Harmsen toont 
hier het belangrijkste 
thema van Kerst: “I 
love you”, oftewel 
“God houdt van je”! 
P.S. Hebt u onze prachtige 

Kerststal weer bewonderd in de etalage naast de bakker op het Smaragdplein? 
***************************************************************************************************** 

ALVAST VOOR DE AGENDA: 
Zaterdag 21 maart 2020, Middag voor de Vrijwilligers 
Er wordt die dag iets georganiseerd voor al onze vrijwilligers van 14:30 
uur – 18:00 uur met aansluitend de viering. De uitnodiging hiervoor treft 
u aan in het maartnummer van Tussentijds bij de Bijlage, eind februari. 
************************************************************************************ 

- Week van het Gebed voor de eenheid van de Christenen,  
19 t/m 26 januari 2020 
Het thema: Buitengewoon, geïnspireerd op een tekst uit Handelingen 28. 
Oecumenische Vespers 
* Zondag 19 januari beginnen we met een Oecumenische Vesper in de 
Nicolaïkerk (Nicolaaskerkhof 4) om 17:00 uur. Voorgangers pastoor 
Hans Boogers en dominee Hans Koops. Koor bestaande uit de cantorij 
van de Nicolaï en zangers van de Johannes – Bernardus. 
* Zaterdag 25 januari eindigen we met een Oecumenische Vesper om 
18:30 uur in onze kerk. Dominee Hans Koops en pastor Hans 
Harmsen gaan hierin voor. Het koor zal o.a. bestaan uit leden van de 
Nicolaïcantorij en zangers van de Johannes - Bernardus. 
*************************************************************************************************************************** 

- ASWOENSDAG 26 februari 19:00 uur 
Gebedsdienst met uitreiken van het Askruisje. 
Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

DE AGENDA  
 

- Vrijdag 10 januari en 14 februari Bijeenkomst Geloven Nu 60+ 
van 14:00 - 16:00 uur. Begeleider Theo van Loon. Informatie en/of 
opgeven kan bij Madeleine Bogaerts via tel. 030-2817279 of e-mail: 
madeleinebogaerts@gmail.com 
 

- Dinsdag 21 januari en 18 februari Bijeenkomst Geloven Nu 30 - 
60 groep van 20:00 – 22:00 uur. Begeleider: pastor Gérard Martens. 
Informatie en aanmelden bij: Marja Jansen, e-mail: basab@ziggo.nl of tel. 
06-21810726). 
 

- Woensdag 12 februari Bijeenkomst R.K. Vrouwencontact 
Thema: “Verhalen, enz. over de Veluwe”. Aanvang 14:00 uur 
Nieuwe leden zijn 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,--. 
 

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

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 december: 
- de collecten voor de parochie: €.969,73 , voor de Adventsactie: €.1311,12 
- en voor de PCI €.305,97 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.75,35 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.132,75 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, maart 2020, nr. 6 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 23 
februari 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 9 februari. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 


