
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 en met november afgelast!. 
 
Het Inloophuis en de Voedselbank in Lunetten in coronatijd 
De mensen bij de Voedselbank zijn nog steeds erg blij en dankbaar voor 
hetgeen er in onze kerk voor de pakketten gebracht wordt. Door corona is het 
aantal aanmeldingen en dus de vraag naar hulp van de voedselbank weer wat 
opgelopen. Wel mogen de ontvangers hun pakket zelf weer komen ophalen. 
Zie voor info over het Inloophuis deze Tussentijds (september) op pagina 33. 
 
Overleden: 
- Zondag 12 juli, Astrid de Windt – Pourier. 74 jaar. Ze woonde in 
Lunetten. Haar uitvaart was vrijdag 17 juli vanuit ons kerkcentrum. 
(zie ook Tussentijds van deze maand op pagina 37, In Memoriam. 
- Vrijdag 20 augustus, Sjaak van Dam, 72 jaar. Sjaak is heel lang 
secretaris van ons parochiebestuur geweest. Hij woonde toen in de 
Turkooislaan. Op een gegeven ogenblik is hij naar Vleuten verhuisd en is 
hij uiteindelijk gestopt als secretaris. Hij is onderscheiden met de 
pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice. We kenden hem als 
een uitermate bescheiden, rustige, aimabele man, die zeer adequaat en 
secuur de taak van secretaris en steun van het bestuur vervulde. 20 
augustus is er in besloten kring afscheid van hem genomen. Wij wensen 
zijn vrouw Jenny veel sterkte in deze moeilijke tijd. 
 

De Oud Papier Inzameling 
Zaterdag 12 september 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 uw papiercontainer maken we leeg! 

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

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 juli en augustus: 
- de collecten voor de parochie: €.198,- 
- de bijdragen voor het Buurtpastoraat: €.45,85 en voor Beiroet: €.59,30 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.18,60 
************************************************************ 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, oktober 2020, nr. 2 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 27 
september 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 13 september. 
 

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

01                                                                september 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 5 
 

Lieve mensen, 
 
We gaan door op de ingeslagen weg. Het gaat goed, maar ook in 
september zal er nog GEEN viering op zaterdagavond zijn. 
Wat wel doorgaat: 
- de vieringen op zondagochtend dus. Hopelijk gaat de viering volgens de 
Byzantijnse ritus op de 3e zondag ook door. 
- de vieringen op de 1e en 3e vrijdag om 10:00 uur gaan door 
- Het Rozenkrans bidden begint op de 3e woensdag om 19:00 uur. 
Voor alle vieringen geldt: bij voorkeur tevoren aanmelden. 
Ook kunt u voortaan, bij hoge nood, gebruik maken van het toilet. 
- Bij de zondagvieringen zingen we, als het weer het toelaat, het slotlied 
buiten op het plein op 1,5 m. afstand van elkaar. 
- We blijven heel voorzichtig en secuur stapje voor stapje vooruit gaan. 
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 
 
Ziekenzalving zondag 27 september. Pastoor H. Boogers gaat voor.  
Mensen die meer willen weten of zich aan willen melden kunnen contact 
opnemen, per telefoon, met Riet Bouwman (030-2884909). 
Er komen géén inschrijfformulieren.  
Uiterste aanmelddatum, zalving-ontvanger inclusief begeleiding/familie: 
zondag 20 september bij Riet Bouwman. 



PROTOCOL JOB                      september 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: 
* 6 en 13 september en 4 oktober; 
* 30 augustus en 27 september met de Surinaams – Antilliaanse  
   gemeenschap; 
* 20 september om 10:30 uur met de Byzantijnse gemeenschap. Indien 
ze niet alles geregeld krijgen wordt het een ‘gewone’ eucharistieviering om 
11:00 uur! Houdt onze website in de gaten. 
- Vieringen op vrijdag om 10:00 uur:  
* 4 en 18 september en 2 oktober 
- Het Rozenkrans bidden begint op woensdag 16 september 19:00 uur! 
 

- Er zijn alleen ‘stille vieringen’. D.w.z. er wordt NIET gezongen, niet door 
een cantor en niet door de aanwezigen. Op zondag wel orgel/pianomuziek. 
Echter: als het weer het toelaat zingen we het slotlied buiten voor de kerk 
op het plein met 1,5 meter afstand tot elkaar. 
Uitzondering: als de viering volgens de Byzantijnse ritus doorgaat zal er 
met een zeer klein groepje gezongen worden ter ondersteuning van de 
viering. Wel op ruime afstand van elkaar en van de kerkgangers,. 
- In geval van nood is het invalidentoilet te gebruiken. Er liggen doekjes 
om te poetsen. U kunt de wastafel in het halletje gebruiken. 
- Mondkapje: hoeft u niet op. Wilt u dat wel, graag dan zelf meebrengen. 
- Er zal geen koffie of thee geschonken worden na de viering. 
- U mag uw bijdrage voor de voedselbank meebrengen. 
- De collecte(n): hiervoor staat(n) een (of twee) mandjes(s) in de hal 
waarin u voor of na de viering uw bijdrage kunt doen voor de eigen 
geloofsgemeenschap en op 30 augustus extra voor MIVA en 20 en 27 
september extra voor PAX. 
- 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 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, tot op de dag vóór de viering. 
    Mochten er zich meer dan 44 mensen aanmelden, dan kunt u,  
    bovenaan de lijst voor de eerstvolgende viering gezet worden. 
2. U kunt zich ook via de website aanmelden: 
    https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ 
3. Ook kunt u spontaan komen. Breng dan een briefje mee met uw naam  

en telefoonnummer, voor de administratie. Als het maximum van 44 
mensen al bereikt is via de aanmeldingen, gaan die mensen wel voor. 
4. Uitzondering: als u naar de viering volgens de Byzantijnse ritus op 
zondag 20 september wilt, dient u zich aan te melden bij de secretaris 
Dorine Sweere, e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com. 
Ook kunnen in die viering (i.v.m. het zingen) zich maar maximaal 30 
mensen aanmelden. 
5. Als u zich niet goed voelt, koorts heeft of iemand in uw nabijheid ziek  
    is, mag u niet komen. Graag dan bijtijds afbellen! 
6. Kom op de dag van de viering graag op tijd. Alles duurt langer. 
7. U mag uw eventuele bijdrage voor de voedselbank in de winkelkar in  
    de hal doen. 
8. 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. 
9. U tekent een gezondheids- en eigen risico verklaring 
10. Vervolgens wast u uw handen met de aangereikte desinfecterende gel.  
11. 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! 
12. U pakt een liturgieboekje van de tafel in de hal. 
13. U wordt door een begeleider naar een plaats in de kerk begeleid 
     (alleen recht achter een groene sticker of op een stoel mag u zitten). 
14. Uw jas en eventueel rollator/stok meenemen naar uw zitplaats! 
15. I.v.m. de afstand mag u niet knielen, alleen zitten of staan dus! 
16. Bij de Vredeswens blijft u op uw plaats en géén handen schudden. 
17. Als de communie uitgereikt wordt zal dit begeleid worden! 
18. Door de koster wordt een scherm geplaatst van waar achter de  
      voorganger de communie aanreikt. 
19. Alvorens de communie te ontvangen moet u opnieuw uw handen  
      wassen, met de gel. Dit wordt door de begeleider aangereikt. 
20. 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 eersten of laatsten de kerk. 
19. U krijgt aanwijzingen over de volgorde van het verlaten  
      van de kerk door de begeleider. 
20. In de hal, staat(n) op de tafel een of twee collectemand(en) voor uw  
      bijdrage(n). (Tijdens de viering is er géén collecte). 
21. U verlaat daarna onmiddellijk de kerk.  
22. Al u mee wilt zingen met het slotlied neem dan plaats op het plein op  
      1,5 meter afstand van elkaar. 23. Daarna kunt u buiten nog napraten. 
 

Wij behouden het recht om op elk moment waarop wij denken dat het 
nodig is, wijzigingen 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 
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PAX, Vredesweek 2020 
Deze week is van 19 t/m 27 september met als thema: 

 
Vrede verbindt verschil 
Een stukje uit de folder: 
PAX werkt in veertien landen met veel verschillende 
partners aan vrede. In alle landen is de (conflict) 
situatie anders, net als de culturen, etnische 
achtergronden en religie. Maar steeds weer zien we  
dat het accepteren van deze verschillen en het 
respectvol omgaan met de ander, een voorwaarde is 
om vreedzaam samen te leven. 
 

Steun PAX en geef voor vrede! 
Over de hele wereld ondersteunt PAX het vredeswerk 
van krachtige en vaak jonge mensen in hun strijd 
voor vrede en rechtvaardigheid. Daarvoor is uiteraard geld nodig. Uw 
betrokkenheid en bijdrage zijn goud waard. Helpt u mee? Al met een bescheiden 
bedrag kunt u hen helpen dit belangrijke werk voort te zetten. In de kerk staat 
op beide zondagen een collecteschaal klaar, maar u kunt uw bijdrage ook 
overmaken op: IBAN NL03 TRIO 0390 5150 00 
ten name van PAX in Utrecht, o.v.v. Vredescollecte 2020. 
 
Op zaterdag 19 september zouden we eigenlijk i.v.m. de Vredesweek samen 
met de mensen van de Nicolaïgemeente een oecumenische Vesper hebben. 
Helaas kan dit geen doorgang vinden. Hopelijk volgend jaar weer wel. 
 
Daarom nu hier de tekst van het speciaal gemaakte lied over vrijheid: 
 
Duurzame vrijheid 
 
De vrijheid is een kostbaar pand 
voor ieder volk, voor ieder land; 
maar hoe verhoudt mijn vrijheidswens 
zich tot die van mijn medemens? 
 
Hoe kan er ruimte zijn voor jou én mij? 
Hoe komt een mens van ‘ik’ naar ‘wij’? 
Hoe kan de vrijheid duurzaam zijn, 
als je niet sámen vrij kunt zijn? 
 
Wat ware vrijheid nodig heeft, 
is de erkenning dat je leeft 
dankzij het wonder, dat je voelt 
in wat uit liefde wordt bedoeld. 
 
En deze liefde leeft in iedereen, 
zij maakt je vrij, zij maakt ons één. 

Als zij zich toont uit jou en mij, 
dan kan er duurzaam vrijheid zijn. 
 
Het lijkt een tegenstrijdigheid, 
zo’n vrijheid in verbondenheid, 
maar wie de brug steeds weer kan slaan, 
die zal zijn weg in vrijheid gaan. 
 
Tekst: Hans Reinold 
Muziek: Andre van de Lagemaat 
De bladmuziek bij dit lied is te downloaden 
op www.vredesweek.nl/webshop-downloads 
*************************************************************** 
Data huwelijks- en doopvoorbereiding 2020-2021 
Doop: 
- Maandag 07 en maandag 21 september 2020 
- Maandag 09 en maandag 23 november 2020 
- Maandag 08 en maandag 22 februari 2021 
- Maandag 12 en maandag 26 april 2021 
- Maandag 07 en maandag 21 juni 2021 
Huwelijk: 
- Maandag 16 en maandag 30 november 2020 
- Maandag 08 en maandag 22 maart 2021 
- Maandag 14 en maandag 28 juni 2021 
Locatie: A. van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht 
Van 20.00-21.30 uur.  
Aanmelding via secretariaat@katholiekutrecht.nl 
 
DANK: Collecte in coronatijd 
Vanwege de anticoronamaatregelen zijn onze inkomsten uit collectes en  
zaalverhuur drastisch gedaald terwijl de uitgaven niet veel minder zijn  
geworden. Veel leden van onze geloofsgemeenschap hebben al gehoor  
gegeven aan de oproep om hun bijdrage aan de collecte over te maken op 
de bankrekening van de Johannes - Bernardus. Tot 5 juli is al €835 gestort. 
Hartelijk dank aan alle gulle gevers. En ... vooral zo doorgaan!  
U kunt uw extra bijdrage overmaken op IBAN NL 70 INGB 0000 0193 09, 
t.n.v. RK Parochiebestuur H Johannes de Doper 
Hartelijke groet,   Harm Goris (budgetbeheerder JoB) 
 
Nieuw 
U kunt tegenwoordig ook betalen met een zgn. ‘tikkie’. 
- Met behulp van deze QR-code: 
Scannen en de aanwijzingen volgen. 
(n.b. het lukt niet met alle apps!) 
Maar het kan ook via: 
https://tikkie.me/pay/Katholiek/hwqDx5SzmT254vBpXpagbA 
Daar kunt u ook meer informatie vinden. 



De agenda: vieringen en bijeenkomsten op een rijtje: 
- vrijdag 4 september 10:00 uur Eucharistieviering  

met pastor H. Oostendorp 
- zondag 6 september 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck 
- zondag 13 september 11:00 uur Eucharistieviering  

met pastor H. Oostendorp 
- woensdag 16 september 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 18 september 10:00 uur Viering met pastor H. Harmsen 
- zondag 20 september 10:30 uur Eucharistieviering  

volgens de Byzantijnse ritus met vader P. Brenninkmeijer 
- zondag 27 september 11:00 uur Eucharistieviering  
          met pastoor H. Boogers en de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 

 (mogelijk ziekenzalving) 
- vrijdag 2 oktober 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp 
- zondag 4 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits 
 
De Geloven Nu groep 30-60 komt weer bijeen op: 
 dinsdagavond 15 september 20:00 uur. 
Info bij Marja Janssen, tel.: 06-21810726, e-mail: basab@ziggo.nl 
De Geloven Nu groep 60+ overlegt nog. Belanghebbenden worden tijdig 
geïnformeerd of de bijeenkomst op vrijdag 11 september doorgaat. 
******************************************************************** 
Zondag 30 augustus deurcollecte voor MIVA 

Dit jaar vragen zij uw aandacht voor vluchtelingen 
in Bangladesh en het project van Pionier Anwar. 
Zijn droom is om het leed van de vele 
vluchtelingen daar te verzachten.  
Een ambulance helpt hem de vluchtelingen in elk 

geval te voorzien van medische zorg. 
U kunt uw bijdrage voor deze actie van MIVA ook overmaken op :  
IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch 
******************************************************************** 
Slotlied buiten zingen 
 
U hebt het al kunnen 
lezen: we zingen al weer 
een beetje, maar dan wel 
ná de viering, en buiten 
(indien het weer het 
toelaat!) en op 1,5 meter 
afstand van elkaar. 
Er wordt enthousiast 
meegezongen. Zelfs 
meerstemmig. 
 
 
 

Pater Joop Smit osa, al 20 jaar voorganger in de JoB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       foto: J.A. van Garderen 
 
Eind augustus 2000 ging in onze Johannes-Bernardus pastoor Theo van  
der Zant met emeritaat. Vanaf die tijd hebben we als geloofsgemeenschap 
geen eigen pastoor meer. Pastor Hans Harmsen ging toen (20 jaar geleden)  
naarstig op zoek naar priesters die af en toe bij ons wilden en konden  
voorgaan. Zo kwam hij o.a. terecht bij pater Joop Smit, een Augustijn.  
Die zei dat hij niet gewend was om regelmatig in verschillende 
geloofsgemeenschappen voor te gaan. Hij wilde eerst de kat uit de boom  
kijken en maakte ‘incognito’ enkele vieringen bij ons mee. Wij waren en  
zijn heel blij dat hij daarna het verzoek van Hans positief heeft beantwoord.  
In het weekend van 9/10 september 2000 ging hij voor het eerst bij ons  
voor, in vieringen met ziekenzalving. 
Dat is nu 20 jaar geleden. Omdat pater Smit in september niet voorgaat bij 
ons, hebben we aan dit jubileum aandacht besteed aan het eind van de  
viering van zondag 16 augustus. Hij was helemaal verrast, omdat hij niet 
door had dat hij al zolang bij ons voorgaat. Wij zijn blij met hem en hij gaf 
aan dat hij zich goed thuis voelt bij ons. Door voor te gaan bij ons leerde  
hij om de bijbel nog persoonlijker en concreter uit te leggen. Daar werden  
wij ook wijzer van. Hans Harmsen sprak hem toe en overhandigde hem  
enkele kleine geschenken: de Johannes-Bernardus-sleutelhanger van de 
Surinaams-Antilliaanse gemeenschap, informatie over ons kerkcentrum  
en een boekenbon. 
Pater Smit bedankte hartelijk en hoopte dat hij nog lang bij ons in de  
vieringen kan voorgaan. Daar sluiten wij ons volledig bij aan. 


