
Het Kerkcentrum is voor vieringen open. Zie op deze bladzijde! 
 

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 in juli en augustus op een rijtje: 
(nog géén vieringen op zaterdagavond!) Alle vieringen onder voorbehoud! 
 

- vrijdag 2 juli 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp 
- zondag 4 juli 11:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Boogers 
     (collecte voor het Buurtpastoraat) 
 

- zondag 11 juli 11:00 uur Woord- en Communieviering, pastor G. Martens 
 

- vrijdag 16 juli 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor H. Harmsen 
- zondag 18 juli 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Brenninkmeijer 
 (géén viering volgens de Byzantijnse ritus) 
 

- woensdag 21 juli 19:00 uur Rozenkransgebed 
- zondag 25 juli 11:00 uur Eucharistieviering met priester K. Smits en de 
Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (max. 4 zangers van Diversity) 
 

- vrijdag 30 juli 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor H. Harmsen 
 

- zondag 1 augustus 11:00 uur Woord- en Communieviering, pastor H. 
Harmsen 
 

- vrijdag 6 augustus 10:00 uur Eucharistieviering, pastor H. Oostendorp 
- zondag 8 augustus 11:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Boogers 
 

- zondag 15 augustus 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse 
ritus met vader P. Brenninkmeijer (met 4 zangers van Wladimirskaja) 
 

- woensdag 18 augustus 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 20 aug. 10:00 u Woord- en Communieviering, pastor H. Harmsen 
 (feest van de 2e  patroonheilige H. Bernardus van Clairvaux) 
- zondag 22 augustus 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa 
 

- zondag 29 augustus 11:00 uur Eucharistieviering, priester K. Smits en 
de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (max 4 zangers van Diversity) 
      (collecte voor de MIVA) 
- zaterdag 4 september 18:30 uur Taizé? Zo nee: geen viering. 
- zondag 5 september 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck 
 

*************************************************************** 
De Oud Papier Inzameling 
Zaterdag 10 juli en 14 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 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 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 14 
 

Lieve mensen, 
 

HET WORDT BETER! Het mondkapje hoeft niet meer op. Helaas mogen de 
kerkgangers binnen nog niet zingen. Maar het Slotlied buiten mag wel! 
Doordat de 1,5 meter afstand nog gehandhaafd blijft is koorzang nog niet 
echt mogelijk, Er zouden 12 zangers mogen zingen, maar wanneer wij dat 
doen in ons kerkje blijft er minimaal plaats over voor kerkbezoekers. Wij 
vinden het erg belangrijk dat mensen zoveel naar de vieringen kunnen 
komen. Dus blijft voor ons het maximum aantal koorzangers staan op 4 
personen. Ons maximale aantal kerkbezoekers per viering blijft op 30 
staan. Wat ook blijft: handen wassen/desinfecteren, aanmelden voor 
vieringen en de coronacheck bij binnenkomst.  
Mocht er tussendoor wat veranderen? Zie de website! 
 

Het lijkt er echt meer op dat we het 30-jarig jubileum van de kerkwijding 
zullen kunnen gaan vieren. Het feestcomité is voorzichtig begonnen met 
de voorbereiding. In het volgende Informatieblad staat zeker meer.  
 

De beide Geloven Nu-groepen zijn weer begonnen met de bijeenkomsten.  
De koren staan te popelen om weer te kunnen beginnen. 
 

Dit Informatieblad is voor 2 maanden. Het volgende komt eind augustus. 
 

Wij wensen een zonnige zomer, alle goeds, nog steeds veel geduld en een 
goede gezondheid, blijf overeind, hartelijke groet, 
 

Harm (tel. 06 – 218 146 86), Josta, Madeleine (tel. 030-281 72 79),  
Riet (tel. 030 -288 49 09) en Ton (tel. 06 – 215 367 25) 

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



DE AGENDA 
- De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen op de 3e dinsdagavond (20 juli) 
om 20:00 uur o.l.v. pastor Gérard Martens. Niet in augustus. 
- De Geloven Nu groep 60+ komt bijeen op de 2e vrijdagmiddag (9 juli en 
13 augustus) om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Info bij Madeleine 
Bogaerts, tel.nr: 030-2817279, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
- In het laatste weekend van september zal tijdens de viering weer de 
ziekenzalving plaatsvinden. Volgende keer meer informatie. 
*************************************************************** 
EXTRA ACTIE - COLLECTES IN JULI en AUGUSTUS 
1. Het hele jaar staat de kar in de hal voor de Voedselbank in Lunetten, 
waarin u o.a. houdbare producten kunt leggen, met een busje eraan voor 
eventueel een financiële bijdrage. Ze zijn echt heel blij met alles wat er 
gebracht wordt. Ook al kunt u niet naar een viering, u kunt wel 
voorafgaand aan een viering of na afloop uw eventuele bijdrage (laten) 
afgeven. U kunt ook uw geldelijke bijdrage altijd overmaken op IBAN: 
NL34 TRIO 0338 5215 69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht eventueel 
o.v.v. voedselbank Lunetten. 

2. Zondag 4 juli is de collecte voor het 
Buurtpastoraat 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN:  
NL78 RABO 0147 6825 09 
t.n.v. Stichting Buurtpastoraat Utrecht 

3. Zondag 29 augustus voor de Missie 
Verkeersmiddelen Actie / MIVA 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN: 
NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. MIVA, Den Bosch  
*************************************************************** 
OVERLEDENEN 
- vrijdag 4 juni Maria Gosiena Helena Van der Meer-Verweij, 71 jaar.  
- vrijdag 18 juni Ben Brouwer. 80 jaar. Hij is de vader van Irja van der Lee 
en jarenlang penningmeester geweest van de St. Bernardus, vóór de 
fusie. Maandag 28 juni is er in de Pauluskerk afscheid van hem genomen. 
- zaterdag 26 juni Hannie de Groot – van der Kroef. 88 jaar. Ze was de 
echtgenote van voormalig hoofdkoster Jo de Groot. Na een periode samen 
in de Bijnkershoek woonde ze na het overlijden van Jo in de Ridderhof in 
Amerongen. Vrijdagmiddag 2 juli wordt er in ons kerkcentrum afscheid 
van haar genomen. 
- zondag 27 juni Ria van Dijk – Kling. 82 jaar. Ze was de echtgenote van 
voormalig collectant Gerard van Dijk. Na zijn overlijden is ze in Hoograven 
blijven wonen. Zaterdagochtend 3 juli wordt er in ons kerkcentrum 
afscheid van haar genomen. 
Wij denken aan hen en bidden voor hen en hun nabestaanden. 
Mocht u een van de laatste 2 uitvaarten willen bijwonen? Dat kan alleen 
als er minder dan 30 leden van familie/vrienden van de overledene 
aangemeld zijn. Donderdagavond 1 juli kunt u Ton van Schaik bellen. 

DIAMANTEN HUWELIJK 
 
Wij feliciteren van harte het echtpaar Letty en Joop 
Weerdenburg met hun 60-jarig huwelijk. Het feest dat 
zij in mei jl. hebben mogen vieren. We wensen hen 
veel geluk en nog een goede tijd samen. 
 
Diamant staat symbool voor: liefde en trouw! 

 

***************************************************** 
De aangepaste Coronaregels 
* Aanmelden voor alle vieringen 
- Per viering kunnen zich maximaal 30 mensen aanmelden! 
- Telefonisch bij Ton van Schaik (tel. 06-21536725) dagelijks tussen 12 en  
     14 uur tot op de dag vóór de viering! 
- via de website tot 14:00 uur op de dag vóór de weekendviering! 
- U kunt zich op de website op zijn vroegst één week voor de viering  
     aanmelden: www.katholiekutrecht.nl/vieringen/  
- Als u naar de viering van de Byzantijnen wilt dient u zich aan te melden  
     bij secretaris Dorine Sweere, e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com  
     of tel.nr.: 06-504 315 61 
Naast aanmelden voor de vieringen: 
* Handen desinfecteren bij binnenkomst en voor het ter communie gaan 
* Bij binnenkomst wordt de coronacheck gedaan (hebt u of een van uw 
      huisgenoten klachten: blijf thuis. Test uzelf en/of laat u testen.!) 
* 1,5 meter afstand houden. Als dat niet lukt is een mondkapje verplicht. 
* Er mag nog niet gezongen worden door de kerkgangers. 
* I.v.m. onze beperkte ruimte mag er door maximaal 4 koorzangers  
      gezongen worden. 
* Na de viering mag wel buiten het slotlied gezongen worden, op 1,5  
      meter afstand van elkaar. 
* De invalidentoilet is te gebruiken. 
***************************************************** 
 
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: €.272,50 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.33,70 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.23,- 
************************************************************ 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, september 2021, nr. 1 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 29 
augustus 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 15 augustus. 


