
Het Kerkcentrum is voor vieringen open. Zie in deze blad! 
 

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 april 2021, op een rijtje: 
 
- Witte Donderdag 1 april 19:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa  

en pastor H. Harmsen  (met inzameling* voedsel en geld voor de  
mensen die het goed kunnen gebruiken). 

- Géén ochtendviering, 1e vrijdag van de maand, Goede Vrijdag 2 april om  
10:00 uur 

- Goede Vrijdag 2 april 15:00 uur Kruisweg met bloemenhulde* met pastor  
H. Harmsen en vast team 

- Goede Vrijdag 2 april 19:00 uur Gebedsdienst met bloemenhulde* met  
pastor H. Oostendorp en pastor H. Harmsen 

- Paaszaterdag 3 april 21:00 uur Paaswake met pater J. Smit en pastor  
H. Harmsen (met enkele zangers van GerBerJan)  

    (collecte Vastenproject*) 
- 1e Paasdag 4 april 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa  

(met enkele zangers van Diversity)         (collecte voor de PCI*) 
- 2e Paasdag 5 april 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  

met vader P. Brenninkmeijer (met enkele zangers van Wladimirskaja) 
 
- zondag 11 april 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa 
 
- vrijdag 16 april 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor H. Harmsen 
- zondag 18 april 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Brenninkmeijer 
 (Geén viering volgens de Byzantijnse ritus!) 
 
- woensdag 21 april 19:00 uur, Rozenkransgebed 
- zondag 25 april 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits en de 
Surinaams - Antilliaanse gemeenschap  (collecte i.v.m. Roepingenzondag*) 
 

* voor meer info: zie elders in dit blad 
 

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,  
E-MAIL: wladimirskajautrecht@gmail.com 
 

U dient in onze kerk altijd een mondkapje te dragen! Graag zelf 
een kapje meebrengen. Denk aan de 1,5 meter en handen wassen. 
***************************************************************************************************** 

 

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

07                                                                          april 2021 
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 11  
 
Lieve mensen, 
 
Het ziet er naar uit dat we dit jaar wel alle vieringen in het Paastriduüm 
zullen kunnen houden. Daar zijn wij heel blij om. Weliswaar begint, 
vanwege de avondklok, de Paaswake op 3 april om 19:00 uur (dus dan is 
het nog lang niet donker), maar iedereen kan dan op tijd weer thuis zijn. 
 

Sponsors voor de Paaskaars (2021) gezocht 
De Paaskaars is besteld. We zijn nog op zoek naar (een) sponsor(s) 
voor de Paaskaars 2021 voor onze geloofsgemeenschap. 
Mensen die geïnteresseerd zijn of meer willen weten kunnen 
contact opnemen met een van de leden van de locatieraad of 
pastoraatsgroep. U kunt ook een bijdrage in een envelopje doen en 
in het postbakje van Harm Goris (de budgetbeheerder van onze 
geloofsgemeenschap) in ons kerkcentrum leggen of in de 
brievenbus van de kerk met vermelding ‘voor de Paaskaars’. 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Wij wensen u Zalig Pasen, fijne dagen, veel geluk, nog veel geduld 
en een goede gezondheid, hou vol, hartelijke groet, 
Harm (tel. 06 – 218 146 86), Josta, Madeleine (tel. 030-2817279),  
Riet (tel. 030 -2884909) en Ton (tel. 06 – 215 367 25) 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Bij dit informatieblad zit een Paasbezinningsbijlage en voor de mensen die 
het in de brievenbus krijgen ook een op 28 maart jl. gewijd Palmtakje. 



DE AGENDA 
Blijft helaas voorlopig leeg. Zowel de Geloven Nu groep 30-60 als  
de Geloven Nu groep 60+ zullen waarschijnlijk niet samenkomen. 
We wachten op versoepeling of beter nog afschaffing van de lockdown. 
Leden van de groepen zullen bij eventuele start tijdig geïnformeerd 
worden. Zie verder op de website. 
*************************************************************** 
OVERLEDENE (correctie! met welgemeende excuses!) 

 

Woensdag 17 februari Joke (Johanna) van Kleinwee – Van 
den Dijssel, 88 jaar. Ze was de echtgenote van diaken Piet 
van Kleinwee. Ze is erg actief geweest in onze 
geloofsgemeenschappen. Ze o.a. was cantor en koorlid van 
diverse koren, zoals het Groot Gemengd Koor, Diversity, 
Wladimirskaja en het Gelegenheidskoor. Ze woonde heel 
lang op de Julianaweg. De laatste jaren verbleef ze in 
wooncentrum Voorhoeve. Dinsdag 23 februari is vanuit ons 
kerkcentrum afscheid van haar genomen, waarna ze op 
Barbara is begraven. 
 

(Piet en Joke van Kleinwee 30-10-2016) 
 

***************************************************** 
De Oud Papier Inzameling 
Zaterdag 10 april 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! 

*************************************************************** 
EXTRA (FINANCIËLE) ACTIES - COLLECTES IN APRIL 
 

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 een financiële 
bijdrage Ze zijn heel blij met alles wat er gebracht wordt. U kunt uw 
geldelijke bijdrage altijd overmaken op: NL34 TRIO 0338 5215 69 t.n.v. 
Stichting Voedselbank Utrecht o.v.v. voedselbank Lunetten. 
 

2. Witte Donderdag, 1 april, inzameling voedsel en geld voor de 
Paasdozen. 
 

3. Na de zondagsvieringen op Paaszaterdag 3 april wordt gecollecteerd 
voor het Vastenactieproject 2021 (thema: ‘Werken aan je toekomst’). U 
kunt uw bijdrage ook overmaken op rekening  
NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. R.K. Utrecht o.v.v. ‘Vastenactie 2021’. 
 

4. 1e Paasdag 4 april wordt gecollecteerd voor de PCI. 
 

5. zondag 25 april collecte i.v.m. Roepingenzondag. (U kunt uw bijdrage 
ook overmaken op: IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88 t.n.v. het Fonds 
Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht. 
***************************************************************************************************** 

Informatie  
 

Inzameling goederen op Witte Donderdag 1 april 
Voor de viering van 19.00 uur op Witte Donderdag houden we een 
inzameling van bruikbare levensmiddelen, zodat wij daarvan pakketten 
kunnen samenstellen die gebracht worden bij mensen die het heel goed 
kunnen gebruiken. Ook financiële giften zijn van harte welkom. Graag in 
een envelopje met daarop voor Witte Donderdag (eventueel in de 
brievenbus). 
 

Bloemenhulde op Goede Vrijdag 2 april om 15:00 en 19:00 uur 
Tijdens beide vieringen is er de gelegenheid om bloemen bij het kruis te 
leggen. Voor aanvang van de viering kunt u bloemen kopen in de hal van 
de kerk. Er staan diverse bloemen, met een prijskaartje, waaruit u zelf 
kunt kiezen. U kunt (graag gepast, muntgeld) betalen door geld in het 
collectemandje te leggen of betalen m.b.v. een tikkie. De bloemen worden 
gebruikt voor de versiering van de kerk met Pasen. 
 

Een kruis omwonden met prikkeldraad tijdens de Goede 
Vrijdagviering om 19:00 uur 
Goede Vrijdag is ons opnieuw bewust maken van Jezus lijden en zijn de 
dood aan het kruis. Niet alleen zijn lijden maar het lijden van de hele 
mensheid willen wij meenemen en dit herdenken. Ieder van ons kent wel 
een mens die veel heeft geleden of nu nog veel moet lijden. In de hal van 
de kerk staat een tafel met memoblaadjes (en pennen) waarop iedereen 
naam/namen kan opschrijven van mensen waarvoor men deze dag 
speciaal wilt bidden. De blaadjes legt u in het mandje. Bij aanvang van de 
viering zullen ze op het met prikkeldraad omwonden kruis bevestigd 
worden. Op deze wijze zullen deze lijdende mensen een plaats hebben in 
deze viering waarin wij Jezus’ lijden centraal stellen. 
 
*************************************************************** 
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 maart: 
- de collecten voor de parochie: €. 203,- 
- voor het Vastenproject: €.240,05 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.37,71 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.5,25 
************************************************************ 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, mei 2021, nr. 8 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 18 
april 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 4 april. 
 



HET PAASTRIDUÜM 2021 
 
 
 
 
 
 

voor bezinning thuis 
 
Het paastriduüm of Triduum Sacrum is een periode van drie dagen, die 
het liturgisch hoogtepunt vormt in het kerkelijk jaar. Het paastriduüm 
begint met de avondmis van Witte Donderdag en loopt tot en met de 
vespers van paaszondag. Ook Goede Vrijdag en Stille Zaterdag maken 
deel uit van het paastriduüm. 
 

Witte Donderdag 
 

Uit de eerste brief van de apostel Paulus 
aan de christenen van Korinte (11, 23 – 26) 

 
Broeders en 
zusters, zelf heb 
ik van de Heer de 
overlevering 
ontvangen die ik 
u op mijn beurt 
heb doorgegeven: 
dat de Heer Jezus 
in de nacht 
waarin Hij werd 
overgeleverd, een 
brood nam, het 

dankgebed sprak, het brood in stukken brak en zei: ‘Dit is mijn 
lichaam; het is voor jullie. Blijf dit doen om Mij te gedenken.’ 
Na de maaltijd zei Hij zo ook van de beker: ‘Deze beker is het nieuwe 
verbond door mijn bloed. Blijf dit doen om Mij te gedenken, telkens 
wanneer jullie eruit drinken.’  
Telkens als u dus dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de 
dood van de Heer totdat Hij komt. 
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Uit het evangelie volgens Johannes (13, 12-15) 
 
Toen Jezus de voeten van zijn 
leerlingen had gewassen en zijn 
bovenkleren had aangetrokken, 
nam Hij weer aan tafel plaats en 
zei: ‘Begrijpen jullie wat Ik gedaan 
heb?  
Jullie noemen Mij meester en Heer, 
en terecht, want dat ben Ik. Welnu, als Ik, jullie Heer en meester, 
jullie voeten heb gewassen,  dan behoren jullie ook elkaar de voeten 
te wassen.  Ik heb jullie het voorbeeld gegeven: je moet doen zoals Ik 
voor jullie heb gedaan.’ 
 

Goede Vrijdag 
 
 
 
12e statie: Jezus sterft aan het kruis 
 
Het is bijna drie uur. Jezus bidt hardop voor de 
mensen die Hem dit hebben aangedaan. Hij blijft 
tot het laatste moment trouw aan zijn Vader en 
aan de mensen. Zo sterft Jezus de kruisdood. 
 
 

Gebed: 
 

Jezus werd gekruisigd.  
Elke dag worden nog mensen gekruisigd, 
elke dag gaan nog mensen voor de bijl, 

elke dag gaan nog mensen geestelijk of lichamelijk kapot  
aan wat anderen hun aandoen  

door minachting en discriminatie,  
door weigering om te delen,  

door smerige roddel, 
door gemeenheid en onderdrukking.  

Elke dag worden nog mensen gekruisigd.  
Laten wij daarom bidden  

voor alle mensen op de hele wereld 
dat er een einde komt aan de ellende 

en dat vrede en vrijheid mogelijk worden  
voor iedereen die daarnaar verlangt. 
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Pasen 
 

Het verhaal van de Verrijzenis (Marcus 16, 1 - 8) 
 
Toen de sabbat voorbij was, kochten Maria van Magdala, Maria van 
Jakobus, en Salome kruiden om Hem te gaan zalven. In alle vroegte 
op de eerste dag van de week gingen ze na zonsopgang naar het graf. 
Ze zeiden tegen elkaar: ‘Wie zal voor ons de steen bij de ingang van 
het graf wegrollen?’ Toen ze opkeken, zagen ze dat de steen 
weggerold was; hij was overigens buitengewoon groot. Toen ze het 
graf binnengingen, zagen ze rechts een jongeman zitten met een wit 
kleed om, en ze schrokken hevig. Maar hij zei hun: ‘Schrik niet. U 
zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij 
is niet hier. Kijk, hier is de plaats waar ze Hem neergelegd hadden. 
Maar ga tegen zijn leerlingen en tegen Petrus zeggen: “Hij gaat u voor 
naar Galilea. Daar zult u Hem zien, zoals Hij u gezegd heeft.” ’ Ze 
vluchtten naar buiten, van het graf weg, bevend van angst en buiten 
zichzelf. Ze zeiden niemand iets, want ze waren bang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Heer is waarlijk opgestaan! 
Halleluja! 

 
 

ZALIG PASEN 
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Gebed uit “Bezinning 65” uitgave van Raad van Kerk Nederland 2021 
 
 
Voor wie … 
 
Voor de mens die niet gezien wordt, 
niet gehoord en niet omarmd. 
Voor de mens zonder een ander, 
iemand die je hart verwarmt. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor het kind dat leeft in angst 
en dat bang de klappen vangt. 
Voor de jongere die lijdt, 
die naar vreugde zo verlangt. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor wie oud is en alleen, 
iemand aan de dood verloor. 
Voor de zieke in herstel 
en wie bijster is het spoor. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor de man die mantelzorgt, 
nauwelijks adempauze heeft. 
Voor de vrouw die rent en vliegt 
en die al haar liefde geeft. 
Ontferm U Heer! 
 
Voor wie werk dreigt kwijt te raken 
een bedrijf verliest of baan. 
Voor wie kansarm of verarmd is. 
Hoe zal het nu verder gaan? 
Ontferm U Heer! 
 
Voor ons allen, oud en jong, 
vrouw en man, groot en klein. 
Voor uw mensen in hun nood, 
wil toch Heer de redder zijn. 
 

Egbert van der Stouw 
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