Informatie
uit de
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. JOHANNES de DOPER H. BERNARDUS

Het Kerkcentrum blijft voor vieringen 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 nader order afgelast!
De vieringen, 29 november 2020 t/m 10 januari 2021, op een rijtje:
- zondag 10 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa
- vrijdag 15 januari 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor H. Harmsen
- zondag 17 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Brenninkmeijer
(wijziging: géén Byzantijnse viering!)
- woensdag 20 januari 19:00 uur Rozenkransgebed
- zondag 24 januari 11:00 uur, Eucharistieviering met pater J. Smit osa
- vrijdag 29 januari 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor H. Harmsen
- zondag 31 januari 11:00 uur, 1e zondag van de Advent Eucharistieviering met
priester K. Smits en de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap (collecte Cordaid)
- dinsdag 2 februari 19:00 uur Rozenkransgebed (i.p.v. 17 februari!)
- vrijdag 5 februari 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp
- zondag 7 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck
- zondag 14 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa
- woensdag 17 februari, Aswoensdag, 19:00 uur Gebedsdienst met pater J.
Smit osa en pastor H. Harmsen
(collecte Vastenproject)
- vrijdag 19 februari 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor H. Harmsen
- zondag 21 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Brenninkmeijer
(wijziging: géén Byzantijnse viering!)
(collecte Vastenproject)
- zondag 28 februari 11:00 uur, Eucharistieviering met priester K. Smits en de
Surinaams-Antilliaanse gemeenschap
(collecte Vastenproject)
Attentie: per viering kunnen zich maximaal 30 mensen aanmelden!
- TELEFONISCH AANMELDEN VOOR ALLE VIERINGEN BIJ TON VAN SCHAIK
(TEL. 06-21536725) DAGELIJKS TUSSEN 12 en 14 UUR, TOT DE DAG VÓÓR DE
VIERING. - AANMELDEN VIA DE WEBSITE www.katholiekutrecht.nl/vieringen/
KAN ALLEEN VOOR DE WEEKENDVIERINGEN
(- VOOR DE VIERINGEN VOLGENS DE BYZANTIJNSE RITUS DIENT U ZICH
AAN TE MELDEN VIA DE SECRETARIS DORINE SWEERE (TEL. 06-504 315 61, EMAIL: wladimirskajautrecht@gmail.com)
- U dient in onze kerk altijd een mondkapje te dragen! (Behalve bij
het ter communie gaan). Graag zelf een kapje meebrengen.
- En natuurlijk goed handen wassen en 1,5 m. afstand van elkaar houden.
*****************************************************************************************************

De Oud Papier Inzameling
Zaterdag 09 januari en 13 februari 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!

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)

***************************************************************
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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 9
Lieve mensen,

Allereerst wensen wij u van harte een heel gezond, gelukkig en goed
2021, kortom een Zalig Nieuwjaar!
Hoe het verder zal gaan weten we niet. We proberen zo goed mogelijk om
te gaan met de regels en er invulling aan te geven binnen onze
mogelijkheden.
Voorlopig blijft het dat er in het weekend alleen op zondagochtend een
viering zal zijn.
De vieringen door de week gaan uiteraard ook door volgens de planning.
We zouden met Kerstmis het zingen door 2 cantors, die enkele
Kerstliederen zouden zingen, uit gaan proberen. Helaas gingen de
vieringen op Kerstavond niet door. Maar we zoeken een ander moment om
uit te proberen. Het komt goed.
We behoren nu officieel tot een grote, stadsbrede Sint Martinusparochie.
Samen is altijd beter dan alleen. We kunnen leren van elkaar en elkaar
helpen. Elke geloofsgemeenschap heeft haar eigen kwaliteiten.
Wij wensen u wijsheid, veel geluk en nog veel geduld in 2021, hou vol,
hartelijke groet,
Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton
(2e uitgave met wijziging in de vieringen: géén Byzantijnse vieringen in januari en februari 2021)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DE AGENDA
Blijft helaas voorlopig leeg. Zowel de Geloven Nu groep 30-60 als
de Geloven Nu groep 60+ komen in ieder geval in januari niet samen.
Februari is nog afwachten hoe de regels zullen zijn en hoe erg de
lockdown. Leden van de groepen zullen bij eventuele start tijdig
geïnformeerd worden. Zie eventueel op de website.
***************************************************************

Week van gebed 2021
#blijfinmijnliefde is het thema voor de Week van gebed voor eenheid
van christenen in 2021. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 17 tot
en met 24 januari. Centraal staat het bijbelgedeelte Johannes 15 vers 5-9:
‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’.
Gebed voor de week van gebed 2021
Heer Jezus,
uw leven was één gebed,
volmaakte eenheid met de Vader.
Leer ons door uw Geest te bidden
zoals uw liefde vraagt.
Mogen de gelovigen wereldwijd één zijn
in voorbede en lofprijzing.
Laat uw koninkrijk van liefde komen.
Amen.
***************************************************************

Uitnodiging van de Nicolaïgemeente
Thema avond over God en geweld in de bijbel, 19 januari
De taakgroep Vorming en Toerusting van de Nicolaikerk organiseert op 19
januari een thema-avond: ‘Hard of helend. God en geweld in de
bijbel’. Inleider is ds Hans Koops.
Geweld is van alle tijden en plaatsen. We worden er dagelijks mee
geconfronteerd. Soms lijkt dit geweld gesanctioneerd te worden door
heilige teksten, inclusief bijbelse teksten in. In de bijbel is inderdaad
veelvuldig sprake van geweld, soms zelfs van extreem geweld. En
meermalen lijkt God de opdrachtgever van geweld te zijn. Kunnen we nog
uit de voeten met dit soort teksten, en hoe dan? Is de relatie tussen God
en geweld alleen maar destructief of valt er ook nog iets anders over te
zeggen, iets helends? En verschuift er in de bijbel ook iets in de loop van
de tijd als het gaat over geweld?
Deze en nog andere vragen komen aan bod.
Vanwege de lockdown wordt deze avond via Zoom gehouden. Het
voordeel van Zoom is, dat u niet alleen kunt kijken en luisteren, maar ook
reageren en vragen stellen. Als u zich aanmeldt krijgt u een link
toegestuurd waarmee u aan de avond deel kunt nemen.
Wanneer: dinsdag 19 januari, 20:00 uur
Waar: online, via Zoom
Opgeven per mail: VenT@nicolaikerk.nl uiterlijk maandag 18 januari

OVERLEDENEN
- Zondag 24 november, Frans Reijnen, 96 jaar. Hij woonde een groot deel
van zijn leven in Hoograven aan de Julianaweg. Hij was een zeer trouwe
parochiaan. 2 december is in Domstede afscheid van hem genomen.
- Zaterdag 11 december Leny van Geffen. Ze zou 16 december 83 jaar
geworden zijn. Ze was een zeer actieve parochiaan in de Gertrudiskerk en
o.a. lid van de pastoraatsgroep. Sinds enige jaren woonde ze met haar
man Nico aan de Oranje Nassaulaan. 18 december is in de Aloysiuskerk
afscheid van haar genomen.
- Woensdag 23 december, Rie van de Klok – Ultee, 96 jaar. Ze woonde
jarenlang aan de Oranje Nassaulaan. De laatste jaren in Swellengrebel. 30
december is in Noorderveld afscheid van haar genomen.
*****************************************************
EXTRA FINACIËLE ACTIES - COLLECTES IN JANUARI en FEBRUARI
1. Het hele jaar staat de kar in de hal voor de Voedselbank, waarin u o.a.
houdbare producten kunt leggen, met een busje eraan voor eventueel een
financiële bijdrage. De mensen van de Voedselbank zijn erg blij met alles
wat er gebracht wordt, zowel in natura als financieel. Namens hen: “Heel
hartelijk dank voor uw bijdrage(n)”.
2. in het weekend van 16/17 januari gaat de Actie Kerkbalans van start.
Mocht u, onverhoopt, geen brief in de bus krijgen, dan kunt u na dit
weekend er een eentje in de kerk halen, voor of na de wzondagsvieringen.
De envelop ligt op het schap in de hal. Uw bijdrage, wat u kunt missen, is
nodig en van harte welkom.
3. zondag 31 januari hebben we een extra collecte voor Cordaid.
Zoals ze zelf zeggen: “Wij komen op voor mensen in nood. Mensen in
diepe armoede, getroffen door onrecht, oorlog, ziekte of natuurrampen.
Cordaid biedt noodhulp en zorgt met slimme, blijvende oplossingen voor
toekomstperspectief.” U kunt uw bijdrage ook overmaken op:
IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34, t.n.v. Cordaid, Den Haag.
4. Vanaf woensdag 17 februari wordt op
die dag en verder na de zondagsvieringen
op 21 en 28 februari gecollecteerd voor
het Vastenactieproject 2021 (met als
algemeen thema: ‘Werken aan je
toekomst’) De Martinusparochie heeft
hierbinnen als project: ‘Elk kind naar
school in Zuid-Afrika’. U kunt uw
bijdrage ook overmaken op rekening
NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. R.K. Utrecht o.v.v. ‘Vastenactie 2021’.
*****************************************************************************************************

Informatie uit het overleg van pastoraatsgroep en locatieraad
Door corona vergaderen we één keer per maand via de computer.
Het is wennen. We zijn wel sneller klaar.
- We bespreken elke keer hoe het gaat met/in de vieringen en met de
coronaregels en passen zo nodig onze regels aan.
- Ook komt ter sprake dat we graag vernemen wanneer mensen van onze
geloofsgemeenschap ziek zijn, problemen hebben, graag contact hebben.
- de Paaskaars van 2019 is naar Siegfried de Windt gegaan, zijn vrouw
Astrid is dit jaar overleden. Hij is o.a. koster bij de Surinaams –
Antilliaanse viering.
- We zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2019 één parochie
geworden met de naam Sint Martinus. Dit heeft voor de JoB geen
onmiddellijke consequenties. Het bestuur gaat verder met de
harmonisering tussen de geloofsgemeenschappen als het gaat om (onder
andere) benoeming van leden van de beraadsgroepen (combinatie van
pastoraatsgroep en locatieraad), budgetten en begrotingen,
vrijwilligersvergoedingen, bankrekeningen enz.
- Stadsbrede diaconie. Jouke Schat begint officieel per 1 januari 2021 als
onbezoldigd diaken in de parochie. Hij heeft als bijzondere taak het
stimuleren en coördineren van de diaconie in de stad Utrecht (m.u.v.
Gerardus Majella). Hij zal beginnen bij de Vastenactie 2021. Hij heeft ook
aandacht voor de ‘kleine diaconie’, bijvoorbeeld voor wat er bij ons
gebeurt voor ouderen (kerststukjes, ouderenmiddagen).
- -Vastenactie 2021: is een stadsbreed project in Zuid-Afrika t.b.v. preschooling in township bij Johannesburg. Het loopt via persoonlijk
contacten. Coördinatie door Jouke Schat. Hij probeert ook R.K. scholen
erbij te betrekken. De opbrengst wordt door de landelijke Vastenactie
verdubbeld.
- I.v.m. corona zal de 1e Communie en het Vormsel in 2021 niet door
kunnen gaan. We slaan dus een jaartje over.
- Helaas ontvallen er steeds meer mensen in diverse groepen door
verhuizing, overlijden en doordat men zich te oud gaat voelen. Zo kunnen
bijvoorbeeld aanvulling gebruiken:
- de werkgroep onderhoud Kerkcentrum en tuin;
- de Gastvrouwen, als we weer open mogen zijn;
- Rondbrengers van het parochieblad en ons informatieblad (10 x p. jr);
- Mensen voor de schoonmaak van de kerk.
Hebt u vragen of wilt u helpen? Neem contact op met een van de leden
van de Pastoraatsgroep of Locatieraad: Riet Bouwman, tel. 030 – 288 49
09; Madeleine Bogaerts, tel. 030 – 281 72 79; Ton van Schaik, tel. 06 –
215 367 25; Harm Goris, tel. 06 – 218 146 86
*****************************************************

De Vasten is weer vroeg dit jaar!
Woensdag 17 februari is het ASWOENSDAG, het begin van de Vastentijd.
Dit zal ook coronaproof moeten gebeuren, d.w.z. maximaal 30
kerkgangers; hopelijk (minimaal) zang; Askruisje ontvangen? We zullen
kijken wat er kan tegen die tijd. We gaan in ieder geval in voorbereiding
naar Pasen op 4 april. In de hoop dat er al meer mogelijkheden zijn om
samen te vieren. Ons geduld wordt wel erg op de proef gesteld. Mogelijk
kunnen we ons nog beter bezinnen en de Vastenperiode goed beleven.
AFSCHEID
M.i.v. 1 januari is Adriaan van Oostrum gestopt met het regelen van het
gebruik van de diverse ruimtes in ons Kerkcentrum. Hij heeft het vele
jaren met hart en ziel en zeer consciëntieus gedaan. Wij zijn hem daar
zeer dankbaar en erkentelijk voor. Hij blijft gelukkig voorlopig wel voor de
noodzakelijke boodschappen voor ons kerkcentrum zorgen (denk aan
koffie, toiletpapier, thee, enz.).
Gelukkig hebben we ook een goede vervanger gevonden. Iemand met
ervaring, namelijk Hans Dirksen. Hij is te bereiken via e-mail:
jgam.dirksen@ziggo.nl of tel.nr.: 06-201 127 48.
We wensen hem van harte veel plezier met zijn nieuwe taak.
Ook Ria Molders heeft aangegeven te stoppen m.i.v. 1 januari jl. met haar
taak van het verwerken van de giro-inkomsten en bijhouden van de
jaarlijkse Actie Kerkbalans.
Een hele trouwe, ijverige vrijwilliger, die het zeer serieus aanpakte.
Zo gauw het weer kan zullen we hen op gepaste manier heel hartelijk
dankzeggen voor al hun goede inzet en daden.
***************************************************************
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 december:
- de collecten voor de parochie: €. 226,-- voor de PCI: €.97,30
- voor het Adventsproject: €.206,10
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.22,45
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.110,-

************************************************************
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, maart 2021, nr. 6
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 21
februari 2021 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 7 februari.

