
Het Kerkcentrum blijft voorzichtig open. Zie in 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! 
 
De vieringen in oktober op een rijtje: 
- vrijdag 2 oktober 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp 
- zondag 4 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits 
- zondag 11 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa 
- vrijdag 16 oktober 10:00 uur W&C-viering met pastor H. Harmsen 
- zondag 18 oktober 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  
met vader P. Brenninkmeijer en enkele zangers van Wladimirskaja 
- woensdag 21 oktober 19:00 uur Rozenkransgebed 
- zondag 25 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits 
en de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap  Denkt u er aan dat het deze zondag 
het einde van de Zomertijd is en u dus een uurtje langer kunt slapen! 
- vrijdag 30 oktober 10:00 uur W&C-viering met pastor H. Harmsen 
- zondag 1 november 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck. 
 
Overleden: 
- zaterdag 19 september Gert (Gerard Martinus) van Schaik. Hij was deze 
maand 86 jaar geworden. Hij woonde in de Rivierenwijk en sinds begin dit 
jaar met zijn vrouw in Hof van Transwijk. 5 maanden geleden is zijn vrouw 
overleden. Hij was actief bij de Gertrudis geloofsgemeenschap. Zaterdag 
26 september is er afscheid van hem genomen in de Aloysiuskerk. 
 

De Oud Papier Inzameling 
Zaterdag 10 oktober 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 september: 
- de collecten voor de parochie: €.346,41, voor PAX: €.113,85 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.23,61 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank (in de afgelopen maanden): €.41,55 
************************************************************ 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, november 2020, nr. 3 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 25 
oktober 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 11 oktober. 
 

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

02                                                                     oktober 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 6 
 

Lieve mensen, 
 
Ook in oktober zal er in het weekend alleen op zondagochtend een viering 
zijn. Het blijven voorlopig ‘stille vieringen’, d.w.z. wél orgelspel, géén 
zang. Als het weer het toelaat, zingen we het slotlied, na de viering, 
buiten voor de kerk op 1,5 meter afstand!  
Verder: de Byzantijnen zijn weer begonnen met hun viering op de 3e 
zondag. In deze viering wordt wel, op afstand, zacht gezongen door 
enkele personen van Wladimirskaja. 
- We blijven heel voorzichtig en secuur doorgaan. 
We hopen u spoedig weer een keertje te ontmoeten. 
 
Zie voor alle informatie het aangepaste protocol bij deze bijlage. 
 
Wij wensen u alle goeds en gezondheid, 
Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton 
 
DE AGENDA 
De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen op: 
dinsdagavond 13 oktober om 20:00 uur o.l.v. pastor Gérard Martens 
Info bij Marja Janssen, tel.: 06-21810726, e-mail: basab@ziggo.nl 
De Geloven Nu groep 60+ komt bijeen op: 
vrijdagmiddag 9 oktober om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Info bij 
Madeleine Bogaerts, tel. 2817279, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
 
 



MOV, extra deurcollecte 
op zondag 18 oktober in het kader van Wereld Missiemaand i.v.m. 
Wereldmissiezondag. 
Onder het motto ‘Gelukkig de vredestichters’ (Matteüs 5,9) voert Missio dit 
jaar de campagne voor de Wereldmissiemaand. Te midden van grote 
problemen als honger, armoede, terreur en de coronapandemie in West-
Afrika wil Missio stemmen van hoop laten horen. 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: NL65 INGB 0000 0015 66 
t.n.v. Missio, Den Haag o.v.v. Wereldmissiemaand 
info: www.missio.nl 
 

Bij de Wereldmissiemaand: Gelukkig de vredestichters 
 

Gelukkig, 
die in tijden van nood hun oorsprong vinden, 
die in het kruis de boom van leven herkennen, 
die Christus ervaren als alpha en omega. 
Zij zullen overwinnen wat verdeelt. 

 

Gelukkig, 
die in tijden van nood solidariteit leven, 
die de maskers van eenzaamheid afleggen, 
die in gemeenschap boven zichzelf uitgroeien. 
Zij zullen de wereld vernieuwen. 

 

Gelukkig, 
die in tijden van nood zicht op de horizon houden, 
die de deuren van hoop openen, 
die mensen leven, licht en vertrouwen brengen. 
Zij zullen vrede stichten. 

 

Katherina Bosi von Papp 
 
We kijken al wat vooruit 
 
- Wat we zullen missen eind november-begin december: 
De Kerstmarkt. We durven het dit jaar niet aan. De 1,5 meter is niet 
echt goed te hanteren. Maar volgend jaar een nieuwe kans. Dus het 
verzoek, wilt u, als u iets voor onze Kerstmarkt heeft, dat dan nog een 
jaartje bewaren? Vast veel dank. 
 
- Allerzielen 2020 
Maandag 2 november houden we om 19:00 uur onze gebedsdienst, 
waarbij we alle overledenen herdenken en speciaal degenen in onze 
geloofsgemeenschap van wie we dit jaar afscheid hebben moeten nemen 
en uiteraard alle mensen die t.g.v. corona covid 19 zijn overleden. 
De familie van overledenen uit onze geloofsgemeenschap krijgt persoonlijk 
een uitnodiging voor deze viering. 
 

- Martinusdag 2020 op zondag 8 november 
Helaas zit het gezamenlijk vieren daarvan, zoals we dat al enkele jaren (in 
onze Martinusparochie met 5 geloofsgemeenschappen in de Aloysiuskerk 
en vorig jaar zelfs met alle geloofsgemeenschappen van Katholiek Utrecht 
samen in de Rafaëlkerk) gewoon waren, er dit jaar niet in. 
Het pastoraal team roept op, zover mogelijk, dat de mensen van de 
diverse geloofsgemeenschappen ieder in hun eigen locatie samenkomen 
en daar het feest van St Martinus (eigenlijk 11 november) vieren. In het 
(bijvoorbeeld) lezen van dezelfde lezingen, gebeden en voorbede, zijn we 
wel niet fysiek samen, maar wel in gedachten en geloof. 
Kledinginzameling voor de Martinusdag 
In het kader van het gedachtengoed van St Martinus: Samen delen! 
De kledinginzameling is een onderdeel van het Vormselproject. Van onze 
geloofsgemeenschap doen 4 jongeren hier aan mee. 2 van hen zullen bij 
de viering op 8 november zijn om de kleding in ontvangst te nemen. 
Het gaat met name nu om: warme jassen, truien en schoeisel. 
Herenkleding gaat naar de daklozenopvang van het Leger des Heils. 
Dames- en kinderkleding gaat naar de kledingbank. 
Als u wat hebt wilt u dat dan verpakken in een plastic zak met een briefje 
er op met wat er in zit. Graag dames-, heren- en kinderkleding apart. 
U kunt het t/m 8 november bij voorkeur rond de vieringen brengen. 
(Zie voor de vieringen de informatie op de achterzijde van deze Bijlage.) 
Wilt u meer informatie? Bel met Madeleine Bogaerts (2817279). 
 
Terugblik 
 
BHV/EHBO-cursus 
Omdat het verplicht is dat er bij vieringen 
minimaal één persoon is die een actueel 
BHV/EHBO-certificaat heeft hebben 10 mensen, 
die regelmatig in onze kerk zijn, in augustus de e-
learning gedaan en in september op 2 avonden 
geoefend in de praktijk. Alle 10 de 
deelne(e)m(st)ers hebben het certificaat gehaald. 
Proficiat. 
In oktober gaat de groep alle zaken van ons 
kerkcentrum die van belang zijn bekijken, zodat 
iedereen weet waar alles te vinden is. 
 
Ook na de Byzantijnse viering wordt er buiten gezongen 

 
20 september jl. hebben ook zij 
weer samen gevierd in onze kerk. 
En, na de viering, tot slot het Onze 
Vader gezongen in de Slavisch-
Byzantijnse taal. 
 



PROTOCOL JOB       oktober 2020 
Vieringen in Coronatijd in de Johannes – Bernardus 
 

Lieve Mensen, 
 

De protocollen zijn hier en daar aangepast, 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. 
 

Dringend verzoek onzerzijds: geeft u zich a.u.b. als het enigszins 
kan, telefonisch of via de website op. Uiterlijk tot zaterdag vóór de 
viering 14:00 uur! Dit scheelt oponthoud bij het registreren. 
 

- 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: in de viering volgens de Byzantijnse ritus zal er met een 
zeer klein groepje gezongen worden ter ondersteuning van de viering. Wel 
op ruime afstand van elkaar en van de kerkgangers. 
- Toiletgebruik: 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 kunt voor 
uzelf wat drinken meenemen) 
- U mag uw bijdrage voor de voedselbank meebrengen. 
- De collecte(n): hiervoor staat(n) een (of twee) mandje(s) in de hal 
waarin u voor of na de viering uw bijdrage kunt doen. Soms is er een 
extra mandje voor een ander goed doel. 
- Er mogen maximaal 45 kerkgangers (inclusief voorganger, lector, koster, 
organist en begeleiders) naar binnen, daarom moet u zich aanmelden. Bij 
de Byzantijnse viering maximaal 40 personen (inclusief). 
Door de 1,5 meter regel is er veel minder bewegingsvrijheid. 
 

Gang van zaken: 
1. Als u een zondagsviering 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, t/m zaterdag. 
2. U kunt zich ook via de website aanmelden:  
   https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/ 
3. Als u spontaan komt breng dan een briefje mee met uw naam en  
   telefoonnummer, voor de administratie.  
   Als het maximum van 39 (38 bij de Surinaams-Antilliaanse viering)  
   mensen is bereikt via de aanmeldingen, gaan die mensen voor. 
4. Uitzondering: voor de viering volgens de Byzantijnse ritus 
    meldt u zich aan bij secretaris Dorine Sweere,  
    e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com, tel. 06-504 315 61 of via  
   website: www.byzantijnsekapelutrecht.nl. Er kunnen zich (i.v.m. het  

z.o.z. 

   zingen) maar 30 mensen opgeven. 
5. Voelt u of iemand in uw omgeving zich niet goed of heeft koorts, mag u  
   niet komen. Graag 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. In de hal staat een begeleider om te controleren of u zich heeft  
   aangemeld en anders bij te schrijven op de lijst 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 desinfecterende gel.  
11. Als u een kaarsje op wilt steken kan dat in de Mariakapel. Breng graag  
   zelf een aansteker of lucifers mee. 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. Er wordt een scherm geplaatst van waar achter de voorganger de  
   communie aanreikt. Het kan zijn dat de voorganger een transparant  
   gezichtsmasker op heeft. Dan is er géén scherm. 
19. Alvorens de communie te ontvangen moet u opnieuw uw handen 
wassen, met de gel, volgens de aanwijzing van de begeleiding. 
20. U krijgt de communie uitgereikt door de voorganger in uw open  
   handen (die u door de opening steekt) of op een schoon zakdoekje. 
21. De voorganger met de lector verlaten als eersten of laatsten de kerk. 
22. U krijgt aanwijzingen over de volgorde van het verlaten van de kerk  
   door de begeleider. 
23. In de hal staat(n) op de tafel een of twee collectemand(en) voor uw  
   bijdrage(n) aan de collecte(n). Houdt uw bijdrage bij de hand, zodat hier  
   geen opstoppingen ontstaan. 
24. U verlaat daarna onmiddellijk de kerk.  
25. Al u mee wilt zingen met het slotlied neem dan plaats op het plein op  
   1,5 meter afstand van elkaar.  
26. Daarna kunt u buiten nog napraten. 
 

Wij behouden ons het recht voor 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 medewerking. We zien u graag komen. 
 
Houdt u zich a.u.b. aan de 1,5 meter afstand! 
 

Pastoraatsgroep en Locatieraad Johannes – Bernardus, 
Madeleine Bogaerts, Riet Bouwman, Josta Esajas, Harm Goris, Ton van Schaik 

 200829 


