
Het Kerkcentrum gaat voorzichtig weer open. Zie deze bijlage! 
 

Pastor Gérard Martens 
Bereikbaar via e-mail:g.martens@katholiekutrecht.nl/tel. 06-471 980 72 
 
 

Eucharistievieringen in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
Zijn tot september afgelast!. 
 

Inspiratie van een parochiaan in Coronatijd 
 

SAMEN STERK 
 

ALS JE EENZAAM ACHTER BLIJFT 
NA VERLIES VAN JE GELIEFDE 
ALS JE BAAN NIET WORDT VERLENGD 
ALS EEN RAMP ONS ALLEN TREFT 
WORDT HET LIJDEN EXTRA ZWAAR 
ALS ER NIEMAND NAAR JE LUISTERT 

 
EEN BEKENDE ZEI ONS LAATST 
SAMEN STAAN WE ZEKER STERK 

 
ALS EEN RAMP ONS OVERKOMT 

 
ALS EEN KRAAI EEN NEST WIL ROVEN 
KOMEN ER NA FEL GEKRIJS 
VELE VOGELS AANGEVLOGEN 
OM DE KLEINTJES TE BESCHERMEN 
SAMEN ÉÉN IN ALLE STRIJD 

 
MOOI ALS JE BESCHERMING VOELT 
DAT WAT MET SAMEN WORDT BEDOELD 

 
Nel Leenhouwers 

 

Overleden: 
- vrijdag 24 april Marinus, Martinus Johannes Lutterman. Hij woonde aan de 
Oranje Nassaulaan. 
- zaterdag 25 april Harry Schoenmakers, 86 jaar. Hij woonde heel lang in 
Hoograven en was een trouwe kerkbezoeker. Sinds half oktober 2019 
woonde hij in Hof van Transwijk. Zijn uitvaart heeft in besloten kring 
vanuit ons kerkcentrum plaatsgevonden op donderdag 30 april en hij is op 
Tolsteeg begraven. 
 

De Oud Papier Inzameling gaat gewoon door!!! 
Zaterdag 14 juni 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. Ook uit uw papiercontainer maken we leeg! 
Met inachtneming van de 1,5 meter afstand! 

               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 
website: www.katholiekutrecht.nl/johannesbernardus 

(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart, tel: 06 – 51 29 36 31) 
*************************************************************** 

9                                                                             juni 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 
********************************************************************** 
Corona en onze kerk 3 
 

Lieve mensen, 
 
Het gaat weer beginnen. Heel voorzichtig en kalm aan. 
Er is een belangrijk iets, dat zeker zal bijdragen aan het slagen ervan.  
De kerk moet namelijk na elke viering (bijeenkomst) grondig gepoetst 
worden. Wij zoeken dus met smart enkele mensen, die zo nu en dan 
willen meehelpen om na de viering mee te poetsen. 
U kunt zich aanmelden en aangeven wanneer u zou kunnen, bij ons lid 
van de pastoraatsgroep Riet Bouwman, tel. 030-288 49 09.  
Zij zal in overleg met de contactpersoon van de sterk uitgedunde 
schoonmaakgroep overleggen en u dan indelen. 
Daarnaast  
Het werk achter de schermen in onze kerk is gewoon door gegaan. Dat  
kost geld. Al die tijd zijn er geen collecten geweest. Het zou fijn zijn als u 
toch nog wat zou kunnen bijdragen. Dat kan per giro: 
NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Johannes de 
Doper o.v.v. bijdrage collecte. 
 
Wij wensen u alle goeds en gezondheid, 
Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton 
 
EXCUSES en CORRECTIE 
In de vorige uitgaven van Tussentijds en de Bijlage van de Johannes – 
Bernardus stond een incorrect gironummer voor de Voedselbank  
(een 1 te veel). Het moet zijn: 
NL34 TRIO 0338 5215 69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht. 



PROTOCOL JOB 
Vieringen in Coronatijd in de Johannes – Bernardus juni 2020 
 
Lieve Mensen, 
 
We mogen weer open, maar onder zeer strikte protocollen. 
We zullen het samen moeten doen. Dus vragen wij van u dat u zich ook 
houdt aan alle voorwaarden. Lees ook het bijgaande protocol. 
Als er een met Corona besmette patiënt vastgesteld wordt in onze 
geloofsgemeenschap wordt het onzeker of we door mogen gaan. 
 
1 juni, 2e Pinksterdag zal er nog géén viering zijn. 
We gaan zondag 7 juni om 11:00 uur beginnen, dat is een viering zonder 
communie-uitreiking. 
Zondag 14 juni (11:00 uur) zal er weer communie uitgereikt mogen 
worden. Er is een scherm waar de voorganger achter staat. Hij reikt de 
communie er onderdoor aan de kerkganger aan. 
Zaterdagavond 20 juni een viering om 18:30 uur en zondag 21 juni 
waarschijnlijk de Byzantijnse viering en dan om 10:30 uur. 
Zondag 28 juni een gewone eucharistieviering om 11:00 uur. 
Zaterdag 6, 13 en 27 juni is er GEEN viering. 
Door de week beginnen we op 1e vrijdag 5 juni om 10:00 uur. De 
volgende viering is dan op vrijdag 19 juni. Beide vieringen zullen in de 
kerkzaal gehouden worden. 
Er is deze maand nog geen Rozenkransgebed. 
 
Er zullen alleen ‘stille vieringen’ zijn. D.w.z. er wordt NIET gezongen, niet 
door een cantor en niet door de aanwezigen. 
De toiletten moeten op slot. U kunt dus NIET naar de WC. 
Er zal geen koffie of thee geschonken worden na de viering. 
U mag weer uw bijdrage voor de voedselbank meebrengen. 
Er mogen maximaal 30 kerkgangers naar binnen, daarom moet u zich 
tevoren aanmelden. 
Door de 1,5 meter regel luistert alles heel nauw en is er veel minder 
bewegingsvrijheid. 
 
Gang van zaken: 
1. Als u een viering wilt bijwonen dient u zich telefonisch aan te melden  
    bij Ton van Schaik, tel. 06 – 215 367 25,  
    ’s middags tussen 12:00 en    14:00 uur. 
Mochten er zich meer dan 30 mensen aanmelden, dan wordt u voorgesteld 
om bovenaan de lijst voor de eerstvolgende viering gezet te worden. 
2. Als u zich niet goed voelt, koorts heeft of iemand in uw nabijheid ziek  
    is, mag u niet komen. Graag dan bijtijds afbellen! 
3. Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer. 
4. Bij de ingang staat een van de leden van de Pastoraatsgroep (PG) of  
    Locatieraad (LR) om te controleren of u zich heeft aangemeld en om  

    u nogmaals te vragen of u niet ziek bent. 
5. U mag uw eventuele bijdrage voor de voedselbank in de winkelkar in  
    de hal doen. 
6. Vervolgens wast u uw handen met de klaarstaande desinfecterende gel.  
7. Als u een kaarsje op wilt steken kan dat in de Mariakapel. U dient wel  
    zelf een aansteker of lucifers bij u te hebben. Let op de looprichting  
    aangegeven door een pijl (op de Doopvont). Geef elkaar de ruimte! 
8. U pakt een liturgieboekje van de tafel in de hal. 
9. U wordt door een ander lid van de PG of LR naar een plaats in de kerk  
    begeleid (alleen bij een groene sticker mag u zitten). 
10. Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats. 
11. I.v.m. de afstand mag u niet knielen, alleen zitten of staan dus! 
12. Bij de Vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden. 
13. Als er communie uitgereikt wordt zal dit begeleid worden door een lid 
      van de PG of LR. 
14. Alvorens de communie te ontvangen moet u opnieuw uw handen  
      wassen, met de gel. 
15. U krijgt de communie uitgereikt door de voorganger die achter een  
      scherm staat en alleen in uw open handen, eventueel op een schoon  
      zakdoekje. 
16. De voorganger met de lector verlaten als eerste de kerk. 
17. Vervolgens krijgt u aanwijzingen over de volgorde van het verlaten  
      van de kerk door een van de leden van PG of LR. 
18. Bij de kerkdeur op de tafel staat een collectemand waarin u uw  
      bijdrage kunt doen (tijdens de viering is er géén collecte). 
19. U verlaat daarna onmiddellijk de kerk. Als u nog wilt napraten zult u  
      dat buiten moeten doen op gepaste afstand van elkaar of eventueel  
      bij iemand thuis. 
 
We gaan het dus proberen. Wij behouden het recht om op elk moment dat 
wij denken dat het nodig is, wijzigingen in de gang van zaken aan te 
brengen of, onverhoopt, alles op te schorten. 
Wij rekenen op uw aller medewerking. 
 
Pastoraatsgroep en Locatieraad Johannes – Bernardus 
Madeleine Bogaerts, Riet Bouwman, Josta Esajas,  
Harm Goris, Ton van Schaik 
 

            200526 
***************************************************************************************************** 

Bijgaand: een extra bijlage voor de komende Junimaand en  
    een In Memoriam Piet van Kleinwee 

**************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, juli-augustus 2020, nr. 10 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 28 
juni 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 zaterdag 13 juni. 



13 juni:  
feest van de H. Antonius van Padua  

 
Zijn beeld staat bij ons in de Mariakapel met op zijn 
arm het Christuskind (afkomstig uit de voormalige St. 
Jan de Doperkerk; sinds 1950).  
Hij wordt vooral aangeroepen als patroon voor verloren 
voorwerpen. 
Een bekend rijmpje luidt: "Heilige Antonius, beste 
vrind; maak dat ik mijn ….. [hier verloren voorwerp 
invoegen] vind.". 
En hij wordt aangeroepen als voorspraak bij o.a. 
koorts, oorlogsellende en de pest. 
 
 
 

 
24 juni:  
feest van onze patroonheilige Johannes de Doper 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zegel van de St. Jan de Doperkerk: 
“Johannes Baptista”  
(= Johannes de Doper) 

De icoon van Johannes 
Prodromos (de Voorloper) 

 
Van Johannes de Doper wordt zowel zijn geboorte als zijn dood 
gevierd, op resp. 24 juni en 29 augustus. Die eer deelt hij alleen met 
Maria.  
In de Litanie der heiligen wordt Johannes onmiddellijk na de 
aartsengelen genoemd, vóór Sint Jozef, echtgenoot van de Heilige 
Maagd en voedstervader van Jezus.  
 
 
              100531 HH en MB 

PINKSTEREN 
 

EN ANDERE FEESTDAGEN 
 

Pinksteren en het coronavirus 
 
Het coronavirus heeft ons in zijn greep. We zijn voorzichtig en voelen 
angst. In de zorg wordt erg veel van medewerkers gevraagd. Mensen 
verliezen hun baan en bedrijven lopen grote risico’s. Onze 
vanzelfsprekendheden wankelen. De toekomst is onzeker.  
Waar vinden we nieuwe inspiratie in deze tijd? Waar is bemoediging  
te vinden?  
Als christenen mogen we hopen op de heilige Geest. Jezus had aan 
zijn leerlingen beloofd: Jullie zullen de kracht van de heilige Geest 
ontvangen. Die kracht kwam er inderdaad, als een hevige wind en 
vlammen. Dat was de Geest van liefde zonder angst, de Geest die  
ook Jezus bezield had, de Geest van God.  
 

 
Met Pinksteren vieren we dat  
God zijn Geest schenkt aan 
iedereen die in Jezus gelooft.  
Je hoeft geen  heilige. geen 
profeet, geen paus te zijn om  
die Geest van liefde zonder  
vrees te ontvangen. De Geest  
van God is een zeer 
democratische Geest.  
Deze Geest maakt geen  
onderscheid, is Gods geschenk 
voor allen.  
 

 
 
Al eeuwenlang wordt die Geest de Trooster genoemd. Overal waar 
 die Geest werkt, vatten mensen nieuwe moed, wordt verstarring 
omgezet in soepelheid. komen verlamde mensen weer in beweging.  
Laten we op weg naar Pinksteren vurig bidden om die Geest, voor 
onszelf, voor de kerken en voor de hele wereld. 
 

      Zie volgende pagina. 



Pinksterlitanie 
 

stort uw geest uit 
over jong en oud  
over zieken en gezonden 
over man en vrouw 
over hoog en laag 
over rijken en armen 

 
stort uw vuur uit  
 over mensen die zich inzetten  
 over mensen die moedeloos zijn  
 over mensen die zoeken naar hoop  
 over mensen die liefhebben 

 
stort uw geest uit 

over de huizen van de mensen 
over de steden en dorpen van de mensen 
over de wereld van de mensen 
over alle mensen van goede wil 

 
hier en nu 
over ons 
stort uw geest uit 

 
 
En als u ook nog even wilt zingen: 
Veni Creator Spiritus (uit het repertoire van GerBerJan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Vertaling: Kom Schepper Geest, daal tot ons neer) 

Pinksteren = 50e dag 
 

Pinksteren valt op de 50e dag van Pasen.  
Het woord ‘Pinksteren’ is afgeleid  
van het Griekse woord pentekostè, dat 50 betekent. 
We vieren dat de heilige Geest werd ‘uitgestort’. Daarmee 
wordt de belofte vervuld  
die Jezus aan ‘de achterblijvers’ deed. 

 
 

Handelingen van de apostelen 2, 1 – 4a 
 

Toen het Joodse Pinksterfeest begon,  
waren alle gelovigen bij elkaar in een huis.  
Opeens kwam er uit de hemel een vreemd geluid.  
Het klonk alsof het hard begon te waaien.  
Het was overal in huis te horen.  
Ook zagen de gelovigen iets wat op vuur leek.  
Dat vuur verdeelde zich in vlammen,  
en op iedereen kwam een vlam neer.  
Zo kwam de heilige Geest in alle gelovigen. 

 
     uit de Bijbel In Gewone Taal 
 
 

Geestelijke communie  
 

Het coronavirus maakt nog steeds vieringen met veel mensen 
te riskant. We kunnen wel thuis lezen in de bijbel, bidden en 
naar de mis op tv kijken, maar we kunnen niet ter communie. 
Blijft over: de geestelijke communie, het verlangen om met 
Christus verbonden te zijn.  
Voor die geestelijke communie schreef  
de H. Alphonsus Liguori dit gebed:  
“Mijn Jezus, ik geloof dat U  
 in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent.  
 Ik bemin U boven alles  
 en wens U in mijn hart te verwelkomen.  
 Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen,  
 vraag ik U de genade van de geestelijke communie. 
 Omhels mij  
 en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader.  
 Draag mij in Uw Geest, en laat mij nooit van U scheiden.  
 Amen.” 

 



In Memoriam Piet van Kleinwee 
 
Piet (Petrus Johannes) van Kleinwee 
werd geboren op 30 maart 1930 en 
overleed op 20 april 2020, drie weken 
na zijn 90e verjaardag. 
 
Maatschappelijk actief 
Piet was o.a. vakbondsman bij de 
Spoorwegen en voorzitter van de 
I.T.O.-school ‘De Gildenburg’ in 
Hoograven, In 1970 werd hij 
gemeenteraadslid voor de KVP (later 
het CDA) en in 1977 wethouder voor 

Verkeer, Openbare Werken en Gemeentelijke Bedrijven. Van 1982 tot 
1986 was hij weer gewoon raadslid. Hij bleef zeer geïnteresseerd in 
ontwikkelingen in de stad (bijv. de aanleg van de tram), kende mooie 
plekjes in de binnenstad en ging nog vaak mee op schouw met de 
gemeente om te kijken naar plekken in de stad waar nieuwbouw kwam 
of een wijziging in de structuur. 
 
Diaken 
in 1982 begon Piet met de diakenopleiding. Op 19 oktober 1986 werd 
hij tot diaken gewijd in de voormalige St. Bernarduskerk. Naast de 
zielzorg voor de parochie van Hoograven, Tolsteeg en Lunetten (de 
huidige geloofsgemeenschap Johannes de Doper-Bernardus) kreeg hij 
als extra zendingsopdracht zorg voor Surinamers, Antillianen, 
Arubanen en mensen uit Nederlands-Indië. In 1990 bracht hij deze 
groepen bij elkaar en begon hij met vieringen in een school in 
Lunetten. Vanaf 29 september 1991 werd dat een maandelijkse 
eucharistieviering in het net nieuwe kerkgebouw van de H. Johannes 
de Doper - H. Bernardusparochie. Jarenlang was dat om 12:00 uur een 
geheel eigen viering, na de parochieviering van 10:00 uur. Sinds het 
ontstaan van de St. Martinusparochie (2010) ging het om één viering 
om 11:00 uur voor deze doelgroep samen met de hele 
geloofsgemeenschap. 
Met zijn vrouw Joke ging hij regelmatig naar de Nederlandse Antillen 
en Suriname om zich te verdiepen in het leven van de mensen daar en 
kennis te maken met wat voor hen belangrijk was. 
‘Zijn mensen’ (van Arubaanse, Antilliaanse en Surinaamse komaf) 
wisten hem te vinden. Uit het hele land kwamen ze naar de vieringen 
en als het nodig was ging Piet ook naar hen toe. Te voet, per fiets of 
met het openbaar vervoer. Hij deed doop- en 
huwelijksvoorbereidingen, doopte velen en leidde uitvaarten.  

Actief in de parochie 
Piet was een sociaal bewogen mens. Hij zette zich niet alleen in voor 
zijn eigen doelgroep maar ook voor woonwagenbewoners en de PCI. 
Jarenlang was hij contactpersoon vanuit de parochie en bestuurslid 
voor het Inloophuis in Lunetten. Toen de nieuwe St. Martinusparochie 
een beraad over diaconie startte, was hij erbij. Iedereen die aanklopte 
om hulp, probeerde hij te helpen. Hij was intensief betrokken bij het 
wel en wee van de parochie en van heel wat parochianen.  
Piet was vanaf zijn wijding lid van de pastoraatsgroep in wisselende 
samenstelling. Toen de St.  Martinusparochie ontstond, werd de oude 
pastoraatsgroep opgeheven en kwam er een pastoraatsgroep-nieuwe-
stijl. Daarin bleef hij, als nestor, een groot aandeel houden. Hij had 
oog voor de behoeften van mensen, was bezield en bevlogen, soms 
plagerig, met grapjes. Zei hij “Jóh, jóh”, dan wist je dat het goed zat. 
Hij was voorzitter van Wladimirskaja, de katholieke Byzantijnse 
geloofsgemeenschap. Mede door hem heeft deze groep met de eigen 
viering een plekje gevonden in onze kerk. 
Piet was een groot Mariavereerder. Hij ging regelmatig op bedevaart 
naar diverse plaatsen in Europa. Hij organiseerde het bidden van de 
Rozenkrans, in mei en oktober (de Mariamaanden) zelfs elke week. 
 
Afscheid 
Op 1 augustus 2019 kreeg Piet eervol ontslag van de bisschop en werd 
hij van zijn taken ontheven. Op 29 september 2019 bedankten we 
hem voor al zijn werk in een afscheidsviering met de Surinaams-
Antilliaanse gemeenschap. Daarbij kreeg hij van de hele gemeenschap 
een speciaal voor hem geschilderd icoon van de heilige maagd Maria. 
Deze icoon hing boven zijn bed in het verpleeghuis in Vianen, waar hij 
woonde vanaf kort voor Kerstmis 2019 tot zijn dood.  
Na zijn overlijden op 20 april 2020 werd op vrijdag 24 april in besloten 
kring afscheid van hem genomen met als voorganger vader P. 
Brenninkmeijer. Op zijn kist lagen o.a. de Maria-icoon en een van zijn 
diakenstola’s. Na de viering zongen buiten de kerk koorleden van 
Wladimirskaja een afscheidslied toen de kist naar de auto werd 
gebracht. Veel mensen van onze geloofsgemeenschap en van de 
Surinaams-Antilliaanse gemeenschap vormden zingend, 
applaudisserend en met een bloem een erehaag ten afscheid. Hij is op 
Barbara begraven. Daar hebben ook nog mgr H. Woorts, pastoor H. 
Boogers en priester K. Smits een zegen uitgesproken met wijwater. 
 
Piet: dankjewel voor alles wat je gedaan hebt en betekend hebt voor 
onze gemeenschappen. 
Rust zacht. 
 
        2020-04 MB en HH 



Piet van Kleinwee 
 
… met de oproep voor een 
‘stille’  
   collecte, met het briefje van  
   €20,-- voor het “Goede Doel’! 
   (20-jaar Kerkcentrum JoB, 2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… voor de Mariakapel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
… met het hoogfeest van Pinksteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  … bij zijn afscheid 
          (29 september 2019) 
 
 

 
 
… de rouwauto 
   vol bloemen 
   (24 april 2020) 
 
      … zijn graf op Barbara 
  bedolven onder bloemen 
                    (25 april 2020) 


