
          *                    Eucharistieviering voor Antillianen, Surinamers,  
          *                    Nederlanders, e.a..  in de kerk van St. Jan de Doper  
  *********            en St. Bernardus,  op Zondag 31 oktober 2021,  
          *                    laatste Zondag van de maand.    Aanvang: 11:00 uur.                       
          *                                                  
          *                                          Oranje Nassaulaan 2 
          *                                          3523 VR Utrecht. 
   Suriname 
    Antillen              Beste Mensen, 
     Aruba 
  Nederland            Hierbij ontvangt U ons Maandbulletin   
=========            voor de viering  op Zondag 31 oktober 2021,  
UTRECHT            Aanvang: 11:00 uur. 
=========                
                       
In deze Eucharistieviering gaat pastor  Koos Smits ons voor met mede- 
werking van ons koor Diversity. Onder deze viering wordt er ook een  
kind gedoopt, zeer verheugend om na zo’n lange periode waarin de  
Corona-perikelen zo’n grote stempel hebben gedrukt op onze vieringen. 
Over de huidige Corona regels leest U meer in de meegezonden infor- 
matieblad van Onze Geloofsgemeeenschap H. Johannes de Doper- 
St. Bernardus.  
Raadpleeg U vooral de het meegezonden Informatieblad voor uitvoerige  
informatie over onze Geloofsgemeenschap. 
 
De “wintertijd dient zich weer aan, dat betekent dat U het komend  
weekend  in de nacht van zaterdag 30 op Zondag 31 oktober de klok  
één uur terug moet zetten, zodat U niet te vroeg van huis vertrekt.  
 

 
 



 
Gebed van de maand                                                
 
Ze zijn er nog , mijn God 
de blijde dagen, 
en daarvoor wil ik U bedanken, 
de gesprekken met vrienden en familie, 
gedenkend de mooie dagen  
en de goede uren van het leven, 
de vrede die ik mocht leggen  
in een verontrust hart, 
en de troost die ik mocht geven  
aan wie gekneusd door het leven gaat, 
God, aanhoor hun gebeden. 
De stilte en de vrede, 
gekregen goedheid. 
in alle goeds bent U aanwezig, God 
Amen. 
 
De Bestuurscommissie: 
 
 Mw. J. Esajas, Mw. R. Joghi, Mw. J. Rosalia, Mw. M. Lie-A-Lien,  
Mw. A Destang, Pastor Koos Smits en Dhr. S. de Windt. 
 
Redactie:  
Dhr. S. de Windt.  E-mail:  simhendw@live.nl  tel: 030 2870644. 
Dhr. H. Rosalia.  
Website:  
https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/johannes-bernardus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informatie
GELOOFSGEMEENSCHAP

H. TOHANNES dE DOPER -
H. BERNARDUS
Oranie Nassaulaan 2

3523 VR Utrecht
telefoonnummer! O3O-288 OZ L2

e-mailadres:

website : www, ratfrffi utrecÈt. n t I i ohanrr 9+e En Ëalt=s - - .
(buiten kantoorureiïffiEiving èn uiwaart, tel: 06 - 5t 29 36 31)

:Ë*** *r.***********i********:r**** * 'lr********c************ 
**:t*****r**

3 november 2O2L
redactie: Ton van Schaik en Madeleine Bogaerts
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Wltudezeinformatieeneventueelvakerinformatievanonzegeloofsgemeenschapper
e.mailkrijgen?Danr""àài'ij-Ë,ntelnoerrcntjemailennaqri.@
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* ***'k****** *x****

Corona en onze kerk 17

Lieve mensen,

Hetgaatbijonsheetgoed'Wetjamm.erdatallecoronacijfersweer
optopen. we weten níit i"t er mogeliik aan nieuwe maatregelen komen.

Daarombtijvenweonsnogevenaa!1?I?zehuidigecoronanëgelshou-den:
_ btijf thuis rts u coio,ia iéretateer.de ktachten heefr {en laat u testen);
_ hànden desinfecteren ,ii oirnenkomst en na toiletbezoek;
- wijwaterbakjes worden nog niet gevuld;
- géén handen schudden;
_i-,È *. afstand is niet ierpficht, maar houd afstand waar mogeliik

- mondkapies hoeft níet, mag uiteraa.rd wel;
- communie atteen in geopende handen te ontvangen;
_ï"rÀiià gnnodis s;;Ë;;: G; àok fiidens het koffredrinken op een stoel of

-een 
ban§e zitten.

KorÍom:Houdrekeningmetelkaarengeefelkaarderuimte!
Dinsdag 2 november is het Atterzielen. u bent welkom in de viering am

'19:00 uur (zie nadere Ínformatie verderop)

ZondagTnovembervÍerenwehetfeestvanSintMartinusindeRafaëlkerk
Ae stírt om 7a:30 uii met een eucharistieviering. Zie verder info en het

i,ààrà**u in biigaand Tussentiids Magazine' Van harte welkom'

Zaterdag 27 november begínt de Advent (extra zaterdagavondviering om

1à,i0. 'U 
Oent welkom in deze oecumenische Vesper (zie ínfo verderop)'

Alte soeds, btiif gezond, t*.9**-Hlly-t.!P::3{-yadeleine' Riet en Ton t
1



DE AGENDA
- De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen op de 3e dinsdagavond (16
november) om 20:00 uur o.l.v. p.w. Gérard Martens. Info bij Marlies van
der Poel, e-mailadres: m.vanderpoel @xs4all. nl, tel.nr: 030-28950 10.
- De Geloven Nu groep 50+ komt bijeen op de 2e vrijdagmiddag (12
november) om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Info bij Madeleine
Bogaerts, tel . nr: A3A -2817 279, e- ma i I : m adelei nebogaerts@gma i l.com
* * ********* **r.**** *** ************* *************:*** ******** *** **
EXTRA ACTIES . COLLECTES IN NOVEMBER
1. Het hele jaar staat de winkelwagen 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
ïBAN:NL34 TRIO O33B 5215 69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht o.v.v.
voor voedselbank Lunetten.

2. Zondag 7 november is de gezamenlijke parochiële viering i.n de
Rafaëlkerk i.v.m. de Martinusdag. De collecte op de Martinusdag is voor
de PCI. Tevens is er inzameling van kleding en houdbaar voedsel.

3. In het weekend van 21 en 22 november wordt
weer de jaarlijkse Iandelijke jongerencollecte
gehouden. De opbrengst hiervan wordt gebruikt
voor de organisatie van landelijke
jongerenprojecten en voor het jongerenwerk in
ons eigen aa*sbisdom.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: ïBAN

NLl1 INGB OAA27844 98 t.n-v, SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte

4.27 en 28 november: Parochiële Adventsactie
De parochies van de stad Utrecht hebben samen gekozen voor het project
'Opvanghuis voor zwangere vrouwen in Zimbabwe'. In het UMP (Uzumba
Maramba Pfungwe)-district, een plattelandsgebied in het noordoosten van
Zimbabwe, is de sterfte onder pasgeborenen en moeders rond de
bevalling hoog. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de vele
thuisbevallingen, de grote afstanden tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek
en het gebrekkige veryoer. Daarom kunnen vrouwen niet wachten tot de
bevalling zich aandient en dan pas naar de kliniek gaan, Een goed
toegerust opvanghuis is dan ook van belang, maar dat is er niet.
Help moeders in Zimbabwe om veilig te bevallen en maak uw gift over op
het rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 t.n.v. Parochie St.
Martinus onder vermelding van "Adventsactie 2021". Meer informatie op
https : //www. vastenactie. n I/adventsactie



Overleden
- Zaterdag 2 oktober Truus (Geertruida) Verhoogt - Van Poppel. 91 jaar.
Ze heeft jarenlang in de Vissenbuurt gewoond. De laatste jaren woonde ze
in Maarn in De Lindelaer, alwaar ze is overleden. Zaterdag 9 oktober is er
in crematorium Daelwijck afscheid van haar genomen. Ze was lid van het
Vrouwencontact en een trouwe kerkgangster.

- Zondag 17 oktober Rose Agnes Destang, 88 jaar. Ze woonde in De
Meern en was een trouwe bezoekster van vieringen in onze kerk en is de
moeder van Joan Rosalia - Destang, de dirigente van Diversity

rt * * * * * * * *,r * * * * * * * * * * * * * :t :! * * *,3 * * * * * *,t * * * * * * * * * * *,r * * * * *
Allerzielenvieringr dinsdag 2 november 19:OO uur
In deze gebedsdienst o.l.v. Hans Harmsen met de 2 vaste begeleidsters
herdenken we alle overledenen en speciaal degenen die (ooit) tot onze
geloofsgemeenschap behoorden en van wie we dit jaar afscheid hebben
moeten nemen. We bidden voor hen en voor hun nabestaanden. De
familie is persoonlijk voor deze viering uitgenodigd.
U bent ook van harte welkom in deze viering. GerBerJan zingt.
Als u speciaal voor deze viering een intentie voor een overledene wilt
opgeven, kan dat. Zonder kosten. Kom naar het ker*centrum maandag,
woensdag of vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur of bel: 030-
28802!2 of ma il Angel ique Versteegh : a -versteeq h @ on I i ne. n I

Oecumenische Vesper zaterdag 27 november 18:3O uur
Bij aanvang van de Advent houden we traditiegetrouw een vesperviering
samen met de mensen van de Nicolaïgemeente. Aline Barnhoorn (vm.
legerpredikante) en Hans Harmsen {vm. pastoraal werker) zijn de
voorgangers. Zang wordt verzorgd door leden van de Nicolaïcantorij en
zangers van het Lunettenkoor en GerBerJan.
U bent van harte uitgenodigd om samen met ons de Advent te beginnen.
llallltrrrlaallrllaa!aarrralarltarrartlrltrlltttarttlatarl rrrt
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,1.****'r****:3****:r*r(****** *****:r* rr******** ***:t**rË******:r* ***:r****
Coll,ecten en opbrengsten voor derden in oktober:
- de collecten voor de parochie: €. 461,65
- de collecte voor MISSIO: €. 90,10
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapell €. 42,65
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €. 68,-
* ***:t* *** ***:F**:È*******:* X* rB,f **:r* *** ** !Í*** * **** ** * *** *:t* *t:* * *
Sluitingsdatum }ohannes-Bernardus-f nfomatie, decembe r 2O21, nr. 4
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 28
november 2021 per e-maÍl naar madeleinebogaerts@smail.com of op papier in het
brievenba§e van de redactie in het kerkcentrurn. 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, uÍterlijk zondag ll+ november?



Het Kerkcentrum is door de week open!
Maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10:00 - 12:00 uur'
Er is een gastvrouwÉanwezig. U kunt terecht voor een kopje koffie of
thee, een praatje, een bezoe§e aan de Mariakapel voor het opsteken van

een kaarsje, te bidden of te mediteren.
U-tr"t UU t1en ook een intentie voor een viering opgeven (kosten: €11,--)

Pastor Gérard Martens
Berei kbaar via e-mail : g.martens@katholiekutrecht. nfltel . A6-47 L 98O 7 2

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

De vieringen in oktober op een riitie:
Onze corónaregels zie etders in dit informatieblad

- dinsdag 2 november 79:00 uur, Allezielenviering met H. Harmsen en

vast team en met GerBerJan
- vrijdag 5 november 70:00 uur Euchart*ieviering met

Pastor H, AostendorP
- zaterdag 6 en zondag 7 novernber GEEN VIERINGEN in ons kerkcentrUm

i.v.rn. de víering van de MaÉinusdag in de Rafaëlkerk op

zondag 7 noveriber om 10:30 uur (collecte voor de PCI)

- zondag 14 november 11:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Boogers

(met GerBerJan)

- woensdag 77 november 79:0A uur Rozenkransgebed
- vrÍjdag 7-9 november 7a:00 uur woord- & communieviering, H. Harmsen

- zal".Aag 20 november 18:30 uur Eucharistieviering met pastor

P. Rentinck met cantor (cotlecte Nationale Jongerencollecte)
- zondag 21 november 1o:30 uur Eucharistieviering volgens de

Éyzanti3nse ritus met vader P. Brenninkmeijer met Wladimirskaja
(cot tecte N ationa le Jonge rencot lecte)

- zaterdag 27 november 18:30 UUr oeCUmenische vesper met H. Harmsen

en domina A. Barnhoorn met zangers van de Nicolai'cantorij het
Lunettenkoor en GBJ (cottecte voor de parochiële Adventsactie)

- zondag 28 november 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits
r en de Surinaams - Antilliaanse Gemeenschap met Diversity

{cottecte voor de parochiële Adventsactie)

- vrtjdag 3 december 70:00 uur Eucharistieviering met
Pastar H. OostendorP

****rt*** *:B****r***rB**rF:***{'******* 't**:B***************** 
**********

De Oud Papier Inzamelina
ffi tS novemier staat de oud-papier-container op^het
parkeer{errein aóhter de Musketon in Lunetten. Bak open 8:00 -
18:00 uur. Van 10:00 - 14:0O uur zijn er vrijwilligers om uw oud

papier aan te Pakken.
bok uw papiercontainer maken we heei Ei'aag leeg!


