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UTRECHT                    Beste  Mensen, 
 
U wordt van harte uitgenodigd voor de Eucharistie viering op zondag 23 februari 2020. 
Het blijft een goed gebruik naar de viering te komen met het hele gezin en zo mogelijk met vrienden  
en bekenden en andere familieleden. Het Carnaval gebeuren loopt ten einde.  
26 februari aanstaande is het ASWOENSDAG. Op die dag is er een viering om 19:00 uur in de St. jan de 
Doper-St. Bernardus. Met ASWOENSDAG begint de vastentijd ook wel de veertigdagentijd genoemd, 
ter voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen ( 12 April). Voor o.a. Katholieken is het een periode van  
bezinning, van vasten, boetedoening, bekering, aandacht voor onze naasten en van gebed.  
 
Op ASWOENSDAG worden wij allen getekend met het askruisje.  
Daarbij worden de woorden uitgesproken; 

 gedenk o mens dat gij van stof zijt 
  en tot stof zult wederkeren 
 Wij wensen U een gezegende vastentijd toe 

 
In de bijlage van dit maandbulletin vindt u informatie over het bestellen van de  
“” HUISPAASKAARS 2020 “”. een mooie “ collectors item “.  
 
Tevens wordt Traditiegetrouw op “PALMZONDAG” Zondag 5 april Palmpasen gevierd met  
elkaar en vooral met de kinderen die er veel plezier aan beleven met hun Palmpaasstokken. 
Zie de bijlage voor inschrijving!! Wees er op tijd bij!! 
 
De Bestuurscommissie:          Mw. J. Esajas, Mw. R. Joghi, Mw. J. Rosalia, Mw. M. Lie-A-Lien,  
                                                 Mw. A. Destang en Dhr. S. de Windt, Priester Koos Smits. 
 
Gebed voor de vastentijd 
 
Ik weet niet, Heer 
Hoe dikwijls ik een “askruisje” 
Heb ontvangen op mijn voorhoofd. 
Nu draag ik er een in mijn hart 
En in mijn geest 
 
Heer, laat ons in deze vastentijd 
loskomen van alles wat ons voert  
naar andere wegen  dan de UWE. 
Bekeer ons hart naar U. 
Uw liefde is ons genoeg. ..........Amen. 

         

       
 
 
Redactie: S. de Windt.  E-mail: simhendw@live.nl  tel: 030 2870644. 
Website: https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/johannes-bernardus 
                https://www.katholiekutrecht.nl/over-ons/parochieblad/ 



bijlage 1 
 

     HUISPAASKAARS 2020 BESTELLEN bij de Johannes – Bernardus, 
Oranje Nassaulaan 2 
uiterlijk zondag 22 maart! 
 

hoogte: 20 cm, doorsnede 7 cm; 
 
Reliëf: Het Lam Gods  
Het triomferende paaslam met een vaandel is een symbool van de opstanding van Christus. 
Een golvende vlag met daarop een kruis is het symbool van de overwinning op de dood, de 
banier van de opstanding. Dit symbool is afgeleid van het visioen van Constantijn de Grote, die 
de adelaar op de Romeinse standaard verving door een kruisvormig embleem. 
 
Kosten: €10,-- per stuk. Graag vooraf en graag gepast betalen! 
 
Als u de kaars gewijd wilt hebben is hij beschikbaar  
Paaszaterdag 11 april ná de Paaswake van 21:00 uur! 

 
 
De inschrijflijst ligt in de hal op tafel. Betalen bij leden van de pastoraatsgroep of aan de 
mensen in de receptie. 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Palmzondag voor de kinderen: Palmpaasstokken maken 

H. Johannes de Doper H. Bernarduskerk 

Oranje Nassaulaan 2 Utrecht (Hoograven) 
 

Zondag 5 april vieren we in onze kerk PALMPASEN met elkaar. Elk kind 
dat zich opgeeft wordt om 10.45 uur in de kerk verwacht om de 
palmpaasstokken te komen maken, tijdens de viering.  
Aan het eind van de viering zullen we met alle kinderen en hun stokken in 
een feestelijke optocht door de kerk gaan. (Als het mooi weer is lopen we 
ook nog een rondje om de kerk!).  
Na de viering geef je jouw stok aan een oudere of zieke. 
Voor de kosten van de stok, het broodhaantje en de versieringen vragen wij 
een vergoeding van €2,--. Dit kun je betalen als je 5 april naar de viering 
komt. 
 

Als je mee wilt doen kun je je opgeven tot vrijdag 3 april 12:00 uur per 
telefoon naar het kerkcentrum maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 12.00 
uur (030-2880212) of mailen naar: marja.kuijpers@ziggo.nl 
 

Wij zorgen voor stokken, broodhaantjes en alle versieringen. Tot zondag 5 
april!!! 

 
De inschrijflijst ligt in de receptie bij de telefoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


