
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!. 
 

Misintenties opgeven 
Omdat onze receptie door de week nog steeds niet bemenst is en we weer wel 
aan de vieringen begonnen zijn hebt u mogelijk de behoefte om een misintentie 
op te geven. Dat kan uiteraard. 
Bij voorkeur via een mailtje naar johannesbernardus@katholiekutrecht.nl met 
daarin: uw naam, de naam/namen van degene(n) die u wilt opgeven en de 
datum waarop de intentie genoemd moet worden. 
Als dit niet goed lukt kunt u deze gegevens ook telefonisch opgeven aan: 
Ton van Schaik, tel. nr. 06-21536725. Of een lid van de pastoraatsgroep. 
Uw bijdrage €11,00 graag overmaken op rekeningnummer: 
NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Johannes de Doper 
o.v.v. misintentie voor …. op …(datum invullen). 
U kunt het bedrag (€11,00) ook in een envelopje in de brievenbus van de kerk 
bezorgen met op een briefje, uw naam, de naam voor wie de intentie is en de 
datum, zodat het voor de administratie helemaal duidelijk is. En op de 
buitenkant ‘Misintentie’ of Harm Goris. 
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

Dankuwel 
Wij danken iedereen voor de overweldigende hoeveelheid belangstelling, mooie 
woorden, prachtige bloemen, fijne brieven en kaarten die wij mochten 
ontvangen na het overlijden van onze zus, schoonzus, tante, oud-tante en 
vriendin Tonny Drijver. De leegte blijft nog moeilijk te aanvaarden, maar 
zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en vergroot de moed om verder te 
gaan.     Familie Drijver.  Utrecht mei 2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hartverwarmend -in deze bizarre tijd- waren de vele bloemen, kaarten, 
persoonlijke berichten, het gezang en de erehaag bij de kerk na het overlijden 
van Piet van Kleinwee. Het heeft ons diep ontroerd en gesteund dat mijn man, 
onze vader, schoonvader en opa bij zovelen was geliefd. Onze hartelijke dank 
hiervoor.  Joke van Kleinwee – van den Dijssel, kinderen en kleinkinderen 
        Utrecht juni 2020 
********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

Overleden: 
- zaterdag 13 juni Truus (Geertruida) Wolswijk - Besseling, 89 jaar.  
Ze woonde jarenlang in Lunetten en de laatste tijd in zorgcentrum de 
Voorveldse Hof. Zaterdag 20 juni is in besloten kring afscheid van haar 
genomen en is ze gecremeerd. Truus was jarenlang lid van de 
Bloemengroep die altijd voor hele mooie versieringen in onze kerk zorgde. 
 

De Oud Papier Inzameling gaat gewoon door!!! 
Zaterdag 11 juli en 08 augustus 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! 

               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) 
*************************************************************** 

10                                                       juli en augustus 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 4 
 

Lieve mensen, 
 
We zijn weer begonnen. Eerst 2 vieringen zonder communie-uitreiking. 
Vanaf 14 juni alle vieringen met Communie. Het gaat heel goed. Dus we 
gaan door, nog niet volledig, maar in juli en augustus zal er elke zondag 
een viering zijn. Dus nog NIET op zaterdagavond. 
En, i.p.v. maar 30 mensen tegelijkertijd in een viering, zijn er 50 mensen 
van harte welkom. Alle regels blijven verder hetzelfde. Er is wel 
orgelmuziek, maar zingen mag nog niet. Mochten zich tussentijds 
wijzigingen voordoen in de regels van RIVM, regering, bisdom of 
parochiebestuur en wij kunnen het aanpassen, zullen we het zeker doen. 
We hopen van harte dat we ook weer over niet al te lange tijd zullen 
kunnen gaan zingen in groot of klein verband. 
We gaan heel voorzichtig en secuur stapje voor stapje dus vooruit. 
We hopen u spoedig weer een keertje te ontmoeten. 
Zie voor alle informatie het aangepaste protocol in deze bijlage. 
 
Wij wensen u alle goeds en gezondheid, 
Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton 
 

EXTRA ACTIE KERKBALANS en COLLECTES 
- We vragen uw aandacht voor de extra actie Kerkbalans, ‘Omzien naar 
elkaar we doen het samen!’ (zie de flyer aan het eind). 
 

- Na de viering op 12 juli is er een extra collecte voor het Buurtpastoraat. 
- Na de viering op 30 augustus is een extra collecte voor de MIVA. 
 

Verder: We blikken terug en kijken vooruit. Zie de vervolg bijlage. 



PROTOCOL JOB           juli en augustus 2020 
Vieringen in Coronatijd in de Johannes – Bernardus  
 
Lieve Mensen, 
 
De protocollen zijn hier en daar versoepeld, maar er verandert nog weinig 
voor ons. We doen het samen. Dus blijven we ook vragen dat u zich houdt 
aan alle regels. We willen graag door blijven vieren, want het gaat goed. 
 
- Er zijn vieringen op zondagen om 11:00 uur: 
* 5 juli, 12 juli, 19 juli, 2 augustus, 9 augustus, 23 augustus; 
* 26 juli en 30 augustus met de Surinaams – Antilliaanse gemeenschap; 
* 16 augustus om 10:30 uur met de Byzantijnse gemeenschap. Indien ze 
geen toestemming krijgen wordt het een ‘gewone’ eucharistieviering om 
11:00 uur! Houdt onze website in de gaten. 
- Vieringen op vrijdag om 10:00 uur:  
* 3, 17 en 31 juli en 7 en 21 augustus. 
- Het Rozenkrans bidden begint weer op de 3e woensdag in september! 
 
Er zullen alleen ‘stille vieringen’ zijn. D.w.z. er wordt NIET gezongen, niet 
door een cantor en niet door de aanwezigen. Op zondag wel orgelmuziek. 
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 50 kerkgangers (inclusief voorganger, lector, koster, 
organist en begeleiders) naar binnen, daarom moet u zich aanmelden. 
Door de 1,5 meter regel luistert alles heel nauw en is er dus 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, tot op de dag vóór de viering. 
    Mochten er zich meer dan 44 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 begeleider 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. U tekent een gezondheids- en eigen risico verklaring 
7. Vervolgens wast u uw handen met de aangereikte desinfecterende gel.  
8. 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! 
9. U pakt een liturgieboekje van de tafel in de hal. 
10. U wordt door een begeleider naar een plaats in de kerk begeleid 
     (alleen achter een groene sticker of op een stoel mag u zitten). 
11. Uw jas moet u meenemen naar uw zitplaats. 
12. I.v.m. de afstand mag u niet knielen, alleen zitten of staan dus! 
13. Bij de Vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden. 
14. Als er communie uitgereikt wordt zal dit begeleid worden! 
15. Door de koster wordt een scherm geplaatst van waar achter de  
      voorganger de communie aanreikt. 
16. Alvorens de communie te ontvangen moet u opnieuw uw handen  
      wassen, met de gel. Dit wordt door de begeleider aangereikt. 
17. U krijgt de communie uitgereikt door de voorganger in uw open  
      handen, die u door de opening steekt (of op een schoon zakdoekje). 
18. De voorganger met de lector verlaten als eerste de kerk. 
19. Vervolgens krijgt u aanwijzingen over de volgorde van het verlaten  
      van de kerk door de begeleider. 
20. Bij de kerkdeur op de tafel staat een collectemand waarin u uw  
      bijdrage kunt doen (tijdens de viering is er géén collecte). 
21. 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. 
 
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. We zien u graag weer komen. 
 
Pastoraatsgroep en Locatieraad Johannes – Bernardus, 
Madeleine Bogaerts, Riet Bouwman, Josta Esajas,  
Harm Goris, Ton van Schaik 
 

            200628 
***************************************************************************************************** 

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 juni: 
- de collecten voor de parochie: €.303,55 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.32,55 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.21,10 
**************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, september 2020, nr. 1 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 23 
augustus 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 9 augustus. 



Feesten en herdenken in augustus 2020 
We zullen het dit jaar gedeeltelijk thuis moeten doen, maar volgend jaar 
gaan we het vast wel herdenken en vieren. 
 
20 augustus feestdag 2e patroonheilige Bernardus van Clairvaux 
 
De feestdag van de H. Bernardus is op 20 augustus, zijn sterfdag. De 
sterfdag van een heilige is zijn/haar geboortedag in de hemel. 
 
Uit het leven van Bernardus 
Bernardus werd geboren in 1090 in Bourgondië (Frankrijk). Zijn ouders 
waren welgesteld. Zij lieten Bernardus studeren. Zo kwam hij al vroeg in 
aanraking met de bijbel en met theologische werken. 
Na de dood van zijn geliefde moeder trad hij als twintiger in bij de 
Cisterciënzers, monniken die in Cîteaux de Regel van Benedictus strenger 
wilden naleven. Na één jaar als novice en twee jaar als gewoon monnik 

kreeg Bernardus al in 1115 de 
opdracht als derde dochterhuis 
van Cîteaux het klooster in 
Clairvaux te stichten. Dit klooster 
groeide uit tot een gemeenschap 
van 700 monniken. Vanuit 
Clairvaux werden zo'n 160 nieuwe 
dochterkloosters gesticht. In 
Clairvaux bleef Bernardus abt tot 
zijn dood in 1153. Vandaar zijn 
naam 'Bernardus van Clairvaux'. 
 

stempel vm. Bernarduskerk           icoon Bernardus 
 
Hij was een groot Maria-vereerder 
Men heeft lang gedacht dat Bernardus de schrijver was van het Maria-
gebed Memorare ('Gedenk'). Dit gebed was de lievelingsbede van Gerard 
Reve, die ook een groot vereerder van Maria was.  
 
Gedenk, o allermildste Maagd Maria, 
dat het nog nooit gehoord is, 
dat iemand die tot U zijn toevlucht nam, 
die om Uw hulp kwam smeken 
en om Uw bijstand vroeg, 
door U in de steek werd gelaten. 
Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot U, 
o Maagd der Maagden, 
en kniel hier voor U in mijn armzaligheid en zonde. 
O, Moeder van het Woord, versmaad mijn woorden niet, 
maar luister genadig en wil mij verhoren. 
Amen. 

15 augustus Maria Tenhemelopneming 
 
Met dit feest gedenken we dat Maria na haar dood met ziel en lichaam door 
God in de hemel werd opgenomen. Zij is de koningin van alle engelen en 
heiligen. Nergens in de Bijbel staat er iets over het overlijden van Maria en 
de ten hemelopneming. Maar … 
In het jaar 431 vond het concilie van Efeze plaats. De bisschoppen gaven 
toen Maria de naam ''Moeder Gods' (Theotokos). Dit werd de concrete 
aanleiding voor de ontwikkeling van allerlei feesten voor Maria. ‘Maria 
Tenhemelopneming’ werd eind 6e eeuw door keizer Mauritius in Byzantium 
ingevoerd. In de 7e eeuw nam Rome, onder paus Sergius I, dit feest over. 
De term 'Maria Hemelvaart' is niet juist, omdat Maria - in tegenstelling tot 
Christus - niet zelf opstéég, maar door God in de hemel werd opgenómen.  
Het feest heette eerst Dormitio Mariae, dat 'ontslaping van Maria' betekent. 
Deze naam verwijst naar een oude overlevering die vertelt dat Maria op de 
Berg Sion in Jeruzalem stierf te midden van de Apostelen. 
(het sterven van Maria valt samen met haar tenhemelopneming omdat 
men de diepe overtuiging had dat haar dood vanwege haar zondeloosheid 
geen vat op haar had. Daarom spreekt men liever van Maria's ontslaping.) 
Op 1 november 1950 werd de Tenhemelopneming van Maria met ziel en 
lichaam door paus Pius XII tot dogma verklaard: 
“Tenslotte is de onbevlekte Maagd, gevrijwaard van ieder smet van de 
Erfzonde, in het voltooien van haar aardse levensloop, met lichaam en ziel 
in de hemelse heerlijkheid opgenomen en door de Heer verheven tot 
koningin van het heelal om zo gelijkvormiger te worden aan haar Zoon, de 
Heer der heren en de overwinnaar van zonde en dood” (LG 59). 
 

In de Byzantijns-Orthodoxe Kerken wordt op 15 augustus 
de Ontslaping van de Moeder Gods (η Κοιμησις της 
Θεοτοκου) gevierd. Het is een van de grootste feesten 
van de Orthodoxie, voorafgegaan door 14 dagen vasten. 
In de Orthodoxe kerken van Jeruzalem, Rusland, 
Oekraïne, Servië, Georgië, Polen en de kloosters van het 
schiereiland Athos wordt het feest gevierd op 28 
augustus, dit vanwege het uiteenlopen van de juliaanse 
kalender en gregoriaanse kalender. 
 
De Oud-Katholieke Kerk viert op 15 augustus het 
hoogfeest van het Ontslapen van de Heilige Maagd Maria. 

(voorstelling het plaatje bij Maria Tenhemelopneming uit een dagmissaal uit 1960) 
 
15 augustus: Herdenking van de capitulatie van Japan 
Met de Japanse capitulatie kwam de Tweede Wereldoorlog formeel tot een 
einde. De Japanse keizer Hirohoto maakte op 15 augustus 1945 in een 
radiobericht de overgave bekend. Waar voor velen in Nederland de oorlog 
eindigde op 5 mei 1945, eindigde de oorlog in voormalig Nederlands-Indië 
op 15 augustus 1945.  



We blikken toch nog even terug 
 
4 mei, Dodenherdenking in coronatijd 
 
De traditionele stille tocht naar de Vrijheidsboom aan de Julianaweg is 
niet door kunnen gaan.  
De vlaggen zijn wel halfstok gehesen.  
Wij waren er om 19:00 uur ook met enkele mensen van de 
Nicolaïgemeente. Zij zorgden dit jaar voor de bloemen.  
En ze hadden een sublieme oplossing:  
2 aparte boeketten, die uiteindelijk samen één mooi boeket vormden.  
 
Gré heeft ons deel neergelegd en Emmy die van de Nicolaï. Een 
prachtige oplossing in deze coronatijd en heel fijn dat we ook dit jaar 
deze traditie hebben kunnen laten doorgaan. 

 

 
Gré     Emmy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

samen één boeket 

De eerste vieringen in coronatijd 
 
We zijn weer begonnen.  
Heel voorzichtig op vrijdagochtend met 6 mensen. Zondag 7 juni met 
18 mensen en zondag 14 juni mocht er communie gedeeld worden, met 
19 mensen. Zondag 28 juni met z’n 21-en. We gaan langzaam vooruit. 
Gewoon rustig aan weer opbouwen. Het is pittig met alle coronaregels 
en -protocollen. En veel mensen die erg voorzichtig zijn en mogelijk 
ook bang. Terecht. Het virus is nog steeds ongrijpbaar en grillig en niet 
te volgen. 
 
 

7 juni 2020 met 
18 mensen bij de 
1e 
Eucharistieviering 
op zondag in de 
Coronatijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
14 juni 2020 de 
1e  
Eucharistieviering 
met 
communiedelen 
in Coronatijd met 
19 mensen. 
De koster zet het 
scherm, gebruikt 
bij het uitreiken 
van de 
communie, weer 
weg. 
 



Aan alle leden van geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper–H. Bernardus  
en 
allen die zich bij ons betrokken voelen, 
 

Beste mensen, 
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerkgangers de belangrijkste waarde 
van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pastorale of diaconale hulp, dat is 
kerk-zijn op z’n best. Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders 
vormgegeven worden dan voorheen. 
 
Nu kerken niet kunnen samenkomen zoals ze gewend zijn, laten ze een ongekende creativiteit en 
veerkracht zien. Op allerlei manieren wordt digitaal contact gezocht met kerkleden om er voor 
elkaar te zijn. De kerken doen daarmee fantastisch werk dat veel mensen mentaal en soms ook 
financieel op de been houdt. 
 
Als kerkgemeenschap zien we naar elkaar om en in de toekomst blijven we naar elkaar omzien 
zowel online als fysiek binnen de gestelde richtlijnen. Het is met alle beperkingen van deze tijd 
bijzonder om te merken dat we dit samen kunnen! 
 
Namens de geloofsgemeenschap 
H. Johannes de Doper - H. Bernardus, te Utrecht zouden wij u dan ook willen vragen om voor onze 
gemeenschap te bidden, om te zien naar elkaar en ons te steunen door een gift. Zodat wij in de 
anderhalve-meter-samenleving samen kunnen blijven doen wat we zo graag willen doen: omzien 
naar elkaar. Wilt u een extra gift overwegen? Daarmee ziet u immers ook om naar dat kerklid dat 
het moeilijk heeft.  
 
Omzien naar elkaar, we doen het samen! Helpt u mee?  
Stort dan vandaag nog uw bijdrage op rekeningnummer  
NL 87 INGB 0000019309, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Johannes de Doper o.v.v. extra gift 
corona. Alvast heel hartelijk dank! 
 
Vriendelijke groet, 
 
De pastoraatsgroep en de locatieraad Johannes - Bernardus 
 


