
Het Kerkcentrum is per 1 oktober 2021 door de week weer open! 
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 – 12:00 uur.  
Er is een gastvrouw aanwezig. U kunt terecht voor een kopje koffie of 
thee, een praatje, een bezoekje aan de Mariakapel voor het opsteken van 
een kaarsje, te bidden of te mediteren.  
U kunt bij hen ook een intentie voor een viering opgeven (kosten: €11,--) 
 

Pastor Gérard Martens 
Bereikbaar via e-mail:g.martens@katholiekutrecht.nl/tel. 06-471 980 72 
Spreekuur op afspraak. 
 

Eucharistievieringen in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
zijn tot nader order afgelast! 
 

De vieringen in oktober op een rijtje: 
 

De aangepaste regels zie elders bij dit informatieblad 
 

- - vrijdag 1 oktober 10:00 uur Eucharistieviering met  
pastor H. Oostendorp 

- zondag 3 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Boogers  
(met cantor) 

 

- 10 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck 
 (met GerBerJan) 
 

- vrijdag 15 oktober 10:00 uur Woord- en Communieviering met  
H. Harmsen 

- zaterdag 16 oktober 18:30 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  
(met het Lunettenkoor) 

- zondag 17 oktober 10:30 uur Gebedsdienst volgens de Byzantijnse  
ritus met diaken Wim Tobe (met Wladimirskaja) 

 

- woensdag 20 oktober 19:00 uur Rozenkransgebed 
- zondag 24 oktober 11:00 uur Woord- en Communieviering met  

H. Harmsen (met cantor) (extra collecte i.v.m. Missiezondag) 
 

- vrijdag 29 oktober 10:00 uur Woord- en Communieviering met  
H. Harmsen  

- zondag 31 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits  
  en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (met Diversity) 
*************************************************************** 

De Oud Papier Inzameling 
Zaterdag 9 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 uw oud papier 
aan te pakken.  
Ook uw papiercontainer maken we graag leeg! 

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

KLIMAATPELGRIMSTOCHT. Deze loopt door Nederland van 30/9 tot 11/10. 
Info: www.groenekerken.nl (ook voor het tekenen van de petitie. 

               Informatie 

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) 

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

2                                                                       oktober 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 16 
 

Lieve mensen, 
 

Hoera! Wij zijn heel blij. De regels zijn dusdanig versoepeld, dat wij weer 
meer kunnen en mogen.  
– De gastvrouwen beginnen weer, door de week. Weliswaar 
niet op 5 ochtenden, maar vanaf vrijdag 1 oktober zit er op 
maandag-, woensdag- en vrijdagochtend iemand in onze 
receptie. U kunt daar terecht voor een kopje koffie of thee en 
een praatje. De Mariakapel is dan ook te bezoeken. Dat is heel 
fijn, per slot van rekening is oktober, MARIA-maand.  
- Na de vieringen in het weekend kunt u ook weer een kopje 
koffie of thee drinken. 
- De misdienaars beginnen ook weer. (Zij kunnen wel wat aanvulling 
gebruiken. Informatie bij Jennifer en Brigith Boedhoe, mijobe@gmail.com) 
- De koren mogen weer op volle sterkte zingen. En de kerkgangers mogen 
ook weer meezingen. 
 

- Denkt u er aan dat aan het eind van de maand zondag 31 oktober de 
Wintertijd ingaat. U mag een uurtje langer slapen (om 3:00 uur wordt de 
klok teruggezet naar 2:00 uur!). De viering begint gewoon om 11:00 uur. 
 

- Dinsdag 2 november is het Allerzielen. We hebben dan een viering om 
19:00 uur. Volgende keer meer informatie hierover. 
 

- De Kerstmarkt hebben vanwege alle onzekerheden nog maar weer een 
jaartje uitgesteld. 
 

Alle goeds, blijf gezond, tot gauw, Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



DE AGENDA 
- De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen op de 3e dinsdagavond (9 
oktober) om 20:00 uur o.l.v. pastor Gérard Martens. Info bij Marlies van 
der Poel, e-mailadres: m.vanderpoel@xs4all.nl, tel.nr: 030-2895010. 
- De Geloven Nu groep 60+ komt bijeen op de 2e vrijdagmiddag (8 
oktober) om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Info bij Madeleine Bogaerts, 
tel.nr: 030-2817279, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
*************************************************************** 
EXTRA ACTIE - COLLECTE IN OKTOBER 
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 24 oktober is de collecte voor 
Missiezondag (Missio) 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: IBAN NL65 

INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag 
Paus Franciscus stuurde een boodschap voor Missiezondag 2021 (24 
oktober) de wereld in. Die kreeg als titel een citaat uit de Handelingen van 
de Apostelen: “We moeten wel spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben” (Handelingen 4,20). In zijn boodschap roept paus Franciscus 
iedereen op in de voetsporen van de apostelen te treden en vol vreugde 
en goede moed het evangelie te blijven verkondigen, al zijn de tijden 
moeilijk. Als wij de kracht van Gods liefde hebben ervaren en zijn 
vaderlijke aanwezigheid in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven 
herkennen, kunnen we niet anders dan delen en verkondigen wat we 
gezien en gehoord hebben. ... Hopelijk raakt de medelevende liefde van 
Christus ons hart en maakt hij van ons waarlijk missionaire leerlingen. 
Moge Maria, de eerste missionaire leerling, in alle gedoopten het 
verlangen aanwakkeren om zout en licht voor de aarde te zijn (Matteüs 
5,13-14).” De collecte is voor Guinee. (Zie ook nog het extra vel) 
*************************************************************** 
Terugblik 

Zondag 12 september hebben we het 
nieuwe seizoen geopend met al wat kleine 
aanpassingen. Alle parochianen die binnen 
de grenzen van onze geloofsgemeenschap 
wonen en ons parochieblad krijgen waren 
d.m.v. een brief en presentje speciaal 
uitgenodigd. Ook zijn we begonnen met het 

collecteren anders aan te pakken. Met een collectezak aan een lange steel. 
Net als vroeger. Zo konden de collectanten ook weer aan de slag.  

Zaterdag 11 september hadden we een piepklein 
feestje bij de Oud Papierbak. We herdachten dat we 
dit al 20 jaar op deze manier doen. Gelukkig gaat de 
opbrengst van het papier weer omhoog. Het was 
begin 2019 behoorlijk gekelderd. We blijven dus nog 
doorgaan. 

 

Weekend 25 en 26 september De Ziekenzalving 
Tijdens 2 mooie, ingetogen vieringen hebben 7 mensen de 
Ziekenzalving ontvangen. Pastor Koos Smits legde heel 
goed alle handelingen uit en ook wat de ziekenzalving 
inhoudt. Hij zei ook dat de gezalfden d.m.v. 
handoplegging en zalving dit Sacrament ontvingen, maar 
dat alle aanwezigen het geestelijk ontvingen. Alle 
gezalfden ontvingen als herinnering een mooie rode roos. 
***************************************************** 

ADVERTENTIE 
 

Penningmeester gezocht 
Wil je als vrijwilliger meewerken aan een 
organisatie die zich kenmerkt door trouwe aandacht 
en liefdevolle zorg voor met name kwetsbare 

mensen in Utrecht? En kennen cijfers weinig geheimen voor je? Dan 
hopen we met jou kennis te maken als onze nieuwe penningmeester. 
Stichting Buurtpastoraat Utrecht is een ANBI-erkende stichting, werkzaam 
op het snijvlak van kerk en samenleving. Het Buurtpastoraat heeft wortels 
in de Rooms-Katholieke Kerk en heeft brede steun bij veel kerken in 
Utrecht. Het Evangelie vormt voor ons een inspiratiebron. Het is een 
kleine organisatie. Vijf buurtpastores zijn verbonden aan verschillende 
buurten van Utrecht. Een directeur zorgt voor de algehele leiding. Het 
bestuur bestaat uit vijf leden en een vrijwilliger die notuleert. De begroting 
is rond de drie ton. Meer info: www.buurtpastoraatutrecht.nl 
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: €.516,85 
- de collecte voor PAX: €.162,10 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.56,48 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.41,40 
************************************************************ 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, november 2021, nr. 3 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 24 
oktober 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 10 oktober. 



ONZE NIEUWE REGELS per 1 oktober 2021 
geldend voor iedereen, wel of niet gevaccineerd! 
 
We gaan naar een ruimere aanpak. 
- U hoeft zich niet meer voor de viering aan te melden 
- Er vindt géén coronacheck meer plaats. 
- Er wordt niet meer geregistreerd. 
- U hoeft geen coronatoegangsbewijs te laten zien (dat u ingeënt bent,  
    of onlangs corona heeft gehad, of kort geleden negatief getest bent  
    op corona) 
- Graag uw handen ontsmetten. Er staat een desinfectiemiddel in de  
    hal. 
- U hoeft geen mondkapje op. 
- 1,5 meter afstand is niet meer verplicht (wel dringend advies). 
- U mag weer meezingen tijdens de vieringen. 
- Handen ontsmetten voor het ontvangen van de communie hoeft ook  
    niet meer. 
- De tongcommunie is nog niet toegestaan. U kunt dus de communie  
    ontvangen op uw geopende handen of op een schoon wit doekje. 
- Bij de Vredeswens mag u elkaar nog geen hand geven. 
- De Wijwaterbakjes blijven voorlopig nog leeg. 
- Doorgeven van mandjes voor de collecte mag ook nog niet. Daarom  
    collecteert de collectant met de collectezak op lange steel. 
- Er wordt niet meer begeleid bij binnenkomst en uitgaan van de kerk  
    en voor de communie uitreiking. 
- De toiletten zijn weer te gebruiken. 
- Vermijd onnodig geloop. Ga ook tijdens het koffiedrinken zitten op  
    een stoel of bankje. 
- Koren mogen weer zingen op volle sterkte. 
- De voorganger gebruikt bij het communie uitreiken het doorzichtige  
    masker voor zijn gezicht en 
    - of hij desinfecteert zijn handen tevoren 
    - of hij gebruikt een pincet. 
- Wij zorgen voor goede ventilatie. 
 
ADVIES VANUIT HET BISDOM: 
- Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te  
    houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de  
    kerk. 
- Ze roepen bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen die naar  
   vieringen komen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren.  
    (De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor  
     onze families en vrienden en voor alle volkeren.) 

z.o.z. 

Dringende verzoeken: 
- Blijf thuis als u of een van uw huisgenoten corona gerelateerde  
    klachten heeft (en laat u testen). 
- Schud geen handen. 
- Hoest of nies in uw elleboog. 
- Was vaak en goed uw handen. 
- LET OP ELKAAR! 
- GEEF ELKAAR DE RUIMTE! 
 

********** 
 
Gebed voor Wereldmissiemaand 
 
Goede God, overal roept u ons tot navolging van Jezus, in Guinee, in 
Nederland en op de hele wereld. U vertrouwt ons toe om naar anderen te 
brengen wat we meedragen in ons hart. Dat vervult ons met dankbaarheid 
en vreugde. 
 
Schenk ons een wakker oor, dat uw roep herkent. Geef ons vertrouwen, 
dat we op weg durven gaan, in vertrouwen en liefde. Geef ons 
uithoudingsvermogen, zodat ons werk vruchten draagt en tot bron van 
zegen wordt. 
 
Bescherm en begeleid ons op onze wegen, in Guinee, in Nederland en op 
de hele wereld, zodat we gezamenlijk met onze zusters en broeders uw 
getuigen zijn. Amen. 
 

Onder de titel ‘We moeten immers wel 
spreken over wat we gezien en gehoord 
hebben’ (Handelingen 4,20) voert Missio 
dit jaar de campagne voor de 
Wereldmissiemaand. Missio laat u 
kennismaken met het bij ons relatief 
onbekende Guinee. 
 

De Republiek Guinee 
De Republiek Guinee ligt aan de Atlantische Oceaan tussen Guinee-Bissau 
en Sierra Leone en heeft ongeveer 12 miljoen inwoners. Het land is zes zo 
groot als Nederland. In de hoofdstad Conakry wonen zo’n 2,5 miljoen 
mensen. De officiële taal is Frans; tot de onafhankelijkheid in 1958 was 
Guinee een Franse kolonie. Ongeveer 85 à 90 procent van de bevolking is 
moslim, er zijn circa 7 procent christenen. De Guineeërs leven 
voornamelijk van de landbouw, veeteelt, ambachtswerk of kleine 
bedrijfjes. In bepaalde regio’s is het winnen van rode palmolie een bron 
van inkomsten. Aan de kust is de visserij belangrijk. 
 
Info: https://www.missio.nl/wereldmissiemaand-2021-guinee/ 


