Informatie
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. JOHANNES de DOPER H. BERNARDUS

Het Kerkcentrum is door de week nog dicht!
U kunt een intentie voor een viering opgeven door een briefje met de
relevante informatie (welke datum, voor wie en waarom en €11,--) in de
brievenbus te doen
Pastor Gérard Martens
Bereikbaar via e-mail:g.martens@katholiekutrecht.nl/tel. 06-471 980 72

Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht
telefoonnummer: 030-288 02 12
e-mailadres:
johannesbernardus@katholiekutrecht.nl
website: www.katholiekutrecht.nl/johannesbernardus

Eucharistievieringen in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara
zijn tot nader order afgelast!
De vieringen in januari en februari op een rijtje:
We weten niets zeker! Daarom alles onder voorbehoud!
- zaterdag 15 januari 18:30 uur gaat NIET door!
- WIJZIGING zondag 16 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P.
Brenninkmeijer m.m.v. een cantor
- zaterdag 22 januari 18:30 uur gaat NIET door!
- zondag 23 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit osa
m.m.v. een cantor
- zondag 30 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pater R. Putman ofm
m.m.v. Diversity
(extra: collecte voor Cordaid)
- woensdag 2 februari, Maria Lichtmis, 19:00 uur Rozenkransgebed?
- vrijdag 4 februari 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp
- zondag 6 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck
m.m.v. een cantor
- zondag 13 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor H.
Oostendorp m.m.v. GerBerJan
- zaterdag 19 februari 18:30 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck
m.m.v. het Lunettenkoor?
- zondag 20 februari Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus met
vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja
- zondag 27 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastoraal
werker G. Martens m.m.v. Diversity
- woensdag 2 maart 19:00 uur Aswoensdagviering met pastor H.
Oostendorp en Hans Harmsen m.m.v. zangers Lunettenkoor en GerBerJan?
(extra: collecte Parochiële vastenactie)
(- woensdag 2 maart 19:00 uur dus géén Rozenkransgebed!)
Onze coronaregels zie elders in dit informatieblad
*************************************************************************************************************************************************************************

De Oud Papier Inzameling: Zaterdag 8 januari en 12 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 uw oud papier aan te pakken.
Ook uw papiercontainer maken we heel graag leeg!

(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart, tel: 06 – 51 29 36 31)

***************************************************************
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januari en februari 2022

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 19
Lieve mensen,

Zalig Nieuwjaar!

Er zijn nog geen nieuwe maatregelen, maar het lijkt er op dat de lockdown
nog wel eventjes zo blijft. Daarom in januari GEEN avondvieringen en
-bijeenkomsten. 16 januari beginnen we met de zondagochtendvieringen.
Wijzigingen laten wij het zo gauw mogelijk weten. (Zie ook onze website.)
Onze coronaregels:
- blijf thuis als u corona gerelateerde klachten heeft (en laat u testen);
- handen desinfecteren bij binnenkomst en na toiletbezoek;
- wijwaterbakjes zijn nog niet gevuld; - géén handen schudden;
- nies of hoest in uw elleboog; - 1,5 m. afstand is verplicht; - houd uw jas
bij u in de kerk; - mondkapje bij binnenkomst op; mag af als u zit; (in
beweging) bij ter communie gaan en verlaten van de kerk moet het
mondkapje weer op; - NIET knielen in de banken; - de GvL’s liggen klaar;
- de toiletten zijn te gebruiken; - er is géén koffiedrinken na de viering;
- voorzang door maximaal 4 personen.
Voor alle vieringen moet u zich weer aanmelden! Max. 30 mensen:
- Telefonisch bij Ton van Schaik (tel. 06-21536725) dagelijks tussen 12 en
14 uur tot op de dag vóór de viering! of via de website tot 14:00 uur op de
dag vóór de viering! (U kunt zich op de website op zijn vroegst één week
voor de viering aanmelden: www.katholiekutrecht.nl/vieringen/)
- voor de Byzantijnse viering aanmelden bij secretaris Dorine Sweere,
e-mail: wladimirskajautrecht@gmail.com of tel.nr.: 06-504 315 61
Houd rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte!
Alle goeds, blijf gezond, Hans, Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

DE AGENDA

Roland Putman, viert zijn 25-jarigpriesterjubileum met ons
Roland Putman (november 1970), minderbroeder
franciscaan, de fietsende pater met blote voeten in
sandalen, weer of geen weer.

- De Geloven Nu groep 30-60 komt NIET op dinsdag 18 januari en hoopt
bijeen te komen op dinsdag 15 februari om 20:00 uur.
- De Geloven Nu groep 60+ komt NIET bijeen vrijdag 14 januari.
Hoopt van harte dat het vrijdag 11 februari om 14 uur wel weer kan.
De leden van beide groepen krijgen tijdig bericht.
***************************************************************

EXTRA ACTIES - COLLECTES IN JANUARI EN FEBRUARI
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 o.v.v. voor
voedselbank Lunetten.

2. in het weekend van 15/16 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 zondagsvieringen.
De envelop ligt op het schap in de hal. Of ’s morgens in de receptie. Uw
bijdrage, wat u kunt missen, is nodig en van harte welkom.
3. zondag 30 januari een extra collecte voor Cordaid
Ze 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. Cordaid verbindt
acute noodhulp aan structurele ontwikkeling op het gebied van
gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en werk en inkomen en voert
wereldwijd honderden projecten uit. Cordaid steunt niet alleen mensen in
ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland helpen we mensen die door de
armoede in de problemen zijn geraakt. U kunt uw bijdrage ook overmaken
op: IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34, t.n.v. Cordaid, Den Haag.
4. Aswoensdag 2 maart en de hele Veertigdagentijd: extra collecte voor de
Vastenactie van de parochie (nog niets naders bekend)
**************************************************************

Een eeuwling
- woensdag 12 januari groot feest. Dan viert mw. Mien van Maurik - Peek
haar 100e verjaardag (ze wordt dan ‘een Judith’). Adres: Meervalstraat 47,
3525 TM Utrecht.
*****************************************************
VERANDERINGEN per januari 2022 in de vieringen door de week:
- op de 1e vrijdag van de maand om 10:00 uur een eucharistieviering.
- op de 3e en eventuele 5e vrijdag om 10:00 uur géén viering meer!
- het Rozenkransgebed op de 1e woensdag van de maand om 19:00 uur!

foto: site Minderbroeders
Franciscanen

Hij is opgegroeid in Hoograven vlakbij de voormalige
St. Jan de Doperkerk. Daar werd hij misdienaar, lid
van de St. Tarcisiusvereniging. Waar hij later actief
was in de begeleiding van de jonge misdienaars.
Hij studeerde theologie aan de Universiteit van Utrecht
van 1988 - 1997. 11 oktober 1997 is hij tot priester
gewijd.

Hij is werkzaam geweest in IJsselstein/ Nieuwegein en daarna als pastoor
in Amersfoort/Bunschoten.
In 2007 trad hij in, in de orde van de minderbroeders Franciscanen en werd
hij pastoor in Beverwijk. Hij is sinds maart 2018 pastoor in de
Bommelerwaard (parochie St. Franciscus).
Roland woont in het ‘Stadsklooster San Damiano’. aan de Van der Does de
Willeboissingel 12 te Den Bosch en werkt ook daar, een dag in de week.
Hij mailde: “... Ik bewaar warme herinneringen aan mijn jeugd in de
parochie, de misdienaarsvereniging en dat ik in mijn eerste jaren als
priester ook een enkele keer voor kon gaan in vieringen van de Surinaams
- Antilliaanse gemeenschap.
NB. officieel ben ik op 11 oktober 1997 priester gewijd, maar omdat we
dan bij de franciscanen al veel 'bezette' zondagen hebben én omdat ik op
30 januari voor het eerst voor het altaar stond en voor God en de
gemeenschap mijn gelofte heb afgelegd is die datum mij nog veel
kostbaarder. ...”.
Zijn levensmotto: Doe als God: word mens!

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

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 ook voor derden tot de lockdown in december:
- de collecten voor de parochie: €.170,20
- de collecte voor de Adventsactie: €.184,25
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.25,25
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.69,-

************************************************************
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, maart 2022 nr. 6
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 20
februari 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 6 februari.

WEEK VAN GEBED 2022
(info en plaatje: Raad van Kerken)

Een vooruitblik
De gebedsweek wordt
georganiseerd door
MissieNederland en de Raad van
Kerken.

Tijdens de Week van gebed voor
eenheid van christenen 2022 staan
christenen vanuit de hele wereld
stil bij de ster van Bethlehem. Een
licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Het thema voor
de komende gebedsweek luidt ‘Licht in het duister’. De jaarlijkse
gebedsweek vindt plaats van 16 tot en met 23 januari.
Kerken uit het Midden-Oosten kozen het thema naar aanleiding van het
tweede hoofdstuk van het Matteüs-evangelie, waarin het verhaal wordt
verteld van magiërs die een bijzondere ster zagen en deze volgden. De ster
bracht hen bij Jezus Christus. Jan Willem Janse, projectleider bij
MissieNederland: “Als christenen worden we aangemoedigd om ook als die
ster te zijn en anderen te wijzen naar Jezus. Onze verdeeldheid maakt het
echter moeilijk om zelf een licht in het duister te zijn. Daarom is het
belangrijk om voor eenheid te blijven bidden.”
“Het thema is toepasselijk in deze tijd,” vertelt Christien Crouwel,
algemeen secretaris van de Raad van Kerken. “We leven in een wereld die
hunkert naar licht in de duisternis. De wereldwijde coronapandemie en de
economische, politieke en sociale crises die daaruit voortvloeien hebben dat
eens te meer laten zien. De ster van Bethlehem nodigt ons uit om samen
op zoek te gaan naar Christus die het licht der wereld is. Dat is wat we
tijdens deze Week van gebed voor eenheid doen.”
Gebed:

(Helaas kunnen we dit nu niet vieren
samen met de Mensen van de
Nicolaïgemeenschap, zoals we al
traditiegetrouw deden in het eerste of
laatste weekend van deze week met
een oecumenische Vesper.
We gaan voor volgend jaar!)

En een kleine terugblik
De Martinuskaars
Begin december heeft een aantal van de mensen uit onze
geloofsgemeenschap, die heel lang vrijwilliger zijn geweest en
veel voor onze kerk gedaan en betekent hebben,
een Martinuskaars ontvangen van de parochie met
een Oorkonde van onze geloofsgemeenschap.
Martha van Leur, Riet Biegstraaten, Nel Leenhouwers, Ria
Molders, Gert Mulder, Cilia Ruyter en Stien de Greef
zijn bezocht door een van de leden van de Pastoraatgroep en
Locatieraad.
Ze zijn van harte bedankt voor hun jarenlange inzet.
Ze voelden zich allemaal zeer vereerd en blij met deze
erkenning.
***********************************************************************

Hans Harmsen voor de laatste keer voorganger in een
doordeweekse ochtendviering

Dat was op vrijdagochtend 17 december om 10:00
uur.
Aan het eind werd hem van harte dank gezegd voor
al zijn inspanningen om telkens weer een viering te
verzorgen met ook steeds een passende
overweging.
Hij kreeg namens de geloofsgemeenschap een
boekenbon.
***********************************************************************

De Kersstal in de vitrine

Hebt u hem gezien? in de etalage naast de bakker
op het Smaragdplein.
Hij was weer bijzonder mooi ingericht door
Herman en zijn dochter. Prachtig. Echt iets om
even bij stil te staan.
Veel dank aan beide inrichters.
***********************************************************************

De Paaskaars 2020
Deze is eind november overhandigt aan Joan en Hensley Rosalia (dirigente
en koster/liturgiesamensteller van de Surinaams-Antilliaanse
Gemeenschap). Zij waren er zeer content mee.

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

