
Het Kerkcentrum is open, maandag-, woensdag- en vrijdagochtend 
Van 10:00 – 12:00 uur is er een gastvrouw. U kunt terecht voor een kopje 
koffie, een praatje, het opgeven van een intentie (dit kan dan ook 
telefonisch), een bezoekje aan de Mariakapel, een kaarsje opsteken en/of 
bidden bij Maria. U kunt voor een intentie ook een envelopje in de 
brievenbus van de kerk doen met op de buitenkant ‘INTENTIE’ en er in 
€11,-- en op een briefje voor welke datum en voor wie de intentie is 
 

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 
Op de 1e maandag van de maand om 10:00 uur in de kapel: 4 juli 
De viering van 6 juni vervalt i.v.m. 2e Pinksterdag! 
 

De vieringen vanaf 1 t/m 26 juni 2022 op een rijtje 
 

- woensdag 1 juni 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 3 juni 10:00 uur Eucharistieviering met priester Jan Loffeld 
- zondag 5 juni, Pinksteren, 11:00 uur Eucharistieviering met pater J. Smit  

osa m.m.v. Diversity en met de Surinaams – Antilliaanse  
Gemeenschap            (extra collecte PCI) 

- maandag 6 juni, 2e Pinksterdag, 10:30 uur Eucharistieviering volgens de  
         Byzantijnse ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja. 
 

- zondag 12 juni 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastor  
G. Martens m.m.v. GerBerJan 

 

- zaterdag 18 juni 18:30 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  
m.m.v. het Lunettenkoor/cantor 

- zondag 19 juni 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  
met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja.  
Feest van hun patroonheilige Wladimirskaja. 

 

- zondag 26 juni 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits m.m.v.  
Diversity en met de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap. 

    Herdenken feest van de geboorte van Johannes de Doper, 24 juni 
 

- Intenties en informatie m.b.t. de Byzantijnse viering: bij secretaris Dorine 
Sweere, e-mail wladimirskajautrecht@gmail.com of tel.nr. 06-504 315 61 
 
************************************************************************************************************************************************************************* 

EXTRA ACTIES - COLLECTES IN JUNI 
1. Het hele jaar staat de kar in de hal voor de Voedselbank in Lunetten, 
waarin u houdbare producten kunt leggen, met een busje eraan voor een 
financiële bijdrage. U kunt ook overmaken op IBAN: NL34 TRIO 0338 5215 
69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht o.v.v. voor voedselbank Lunetten. 
 

2. De Actie Kerkbalans loopt het hele jaar. De informatie envelop ligt op 
het schap in de hal van de kerk. Uw bijdrage blijft nodig en zeer welkom. 
 

3.’1e Pinksterdag, 5 juni extra collecte voor de PCI (Parochiële Caritas 
Instelling). U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL46 RABO 0123 
5495 82 t.n.v. PCI Samenwerkende parochies, Utrecht 

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) 

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

9                                                                               juni 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 
********************************************************************** 
Lieve mensen,  
 

Er is weer veel gebeurd de laatste maand. We hebben weer met z’n allen 
kunnen feest vieren. Zeer geslaagd. Zie verder op.  
Ook zien we al weer wat meer mensen tijdens de vieringen. Het gaat goed. 
Met diverse mensen hebben we de zegeltjes van de PLUS gespaard voor de 
plantjes. We kunnen 2 bakken ophalen en de perken rondom de kerk er 
mee opfleuren. Waarvoor hartelijk dank. 
 

Juni begint. Er zijn weer mooie feesten om te vieren. 
- Vanwege het feest “900 jaar ‘stad’ Utrecht” is er in de Domkerk op 1 juni 
een oecumenische Vesperviering om 19:00 uur. Van harte welkom. 
- Dan Pinksteren. We hebben een duif (uit de voormalige 
Bernarduskerk) gekregen. Zeer passend in deze tijd. Zie 
ook verder op. Op 1e en 2e Pinksterdag is er een viering. 
En we zingen: “Kom Heilige Geest.” 
- Youri Karsmakers ontvangt Pinksterzaterdagmiddag het 
H. Vormsel in de Catherina Kathedraal. De viering begint 
om 16:00 uur. U bent welkom 
- zondag 19 juni viert de Byzantijnse gemeenschap het feest van hun 
patroonheilige Wladimirskaja. 
- zondag 26 juni wordt in de viering met de Surinaams – Antilliaanse 
Gemeenschap de geboortedag van onze 1e patroonheilige, Johannes de 
Doper, herdacht. 
U bent van harte welkom in al deze en de andere vieringen deze maand. 
 

Wij wensen u veel leesplezier en een mooie junimaand. 
 

Hans, Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton 



WEL EN WEE 
 

Geboren 
- 1 mei: Quin, zoon van Gretty en Jasper Truijens-Fokker, broer van Emlin 
 

Overleden 
- vrijdag 22 april: Marlene Oddens - Molthoff. Ze was net 96 jaar 
geworden. Ze woonde jarenlang aan het Plettenburgplantsoen. 
Vrijdag 29 april is in crematorium Domstede afscheid van haar genomen. 
 

- maandag 9 mei: Dirk (Carel Diederich Maria) Steenbrugge. Hij is 85 
jaar geworden. Hij woonde aan de Jan van Arkelstraat. Hij en zijn vrouw An 
waren vaste kerkbezoekers van de zaterdagavondvieringen. Ook was hij 
een trouwe klant voor onze oud papierbak in Lunetten. Hij verzamelde in 
zijn schuur in bananendozen het papier van de buurt en kwam dan elke 
maand met een volgeladen auto. Dirk was ook een trouw lid van de 
autodienst. Hij heeft veel parochianen naar de kerk gereden en na de 
dienst weer netjes thuisgebracht. 
Maandag 16 mei is in crematorium Daelwijck afscheid van hem genomen. 
 

We gedenken hen en hun familie in ons gebed en wensen hen veel sterkte. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
DE AGENDA 
 

- De Geloven Nu groep 60+ komt bijeen op de 2e vrijdag (10 juni) om 
14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Informatie: Madeleine Bogaerts,  
e-mailadres: madeleinebogaerts@gmail.com, tel. 030-2817279. 
- De Oud Papier Inzameling:  
Zaterdag 11 juni 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. Uw papiercontainer maken we graag leeg! 
 

- De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen op de 3e dinsdag (21 juni) 
om 20:00 uur o.l.v. pastor Gérard Martens. Informatie: Marlies van der 
Poel, e-mailadres: m.vanderpoel@xs4all.nl, tel.nr: 030-2895010.  
 

***************************************************** 
OPMERKELIJKE GEBEURTENISSEN IN DE MEIMAAND 
 

14 mei. Het vieren van het 31-jarig bestaan van onze kerk 
 

Het was erg 
gezellig en lekker 
en sfeervol. 
Iedereen 
vermaakte zich 
prima. 
Dank aan Hans  
en Angelique, 
de organisatoren. 

(alle foto’s: Jan Arie van Garderen) 

18 mei. Een duif van de voormalige St Bernarduskerk kwam terug 
 

Het was niet na de zondvloed, hij 
had ook geen olijftak in zijn 
snavel, maar een duif uit de St. 
Bernarduskerk kwam bij ons terug. 
De ouders van José Krul hadden 
die in hun bezit en nagelaten aan 
hun kinderen. En zij schonken hem 
aan onze kerk. 
In dank ontvangen. 
 

******* 
21 mei. Het vieren van 31-jaar Inloophuis het Knooppunt 
 

Ook dit was weer een bijzonder geslaagd feest met veel gasten, 
vrijwilligers, vertegenwoordigers van kerk en staat en andere mensen die 
het Inloophuis een warm hart toedragen. Van Hans Harmsen werd onder 
heel veel dank afscheid genomen als coördinator (6 jaar lang geweest). 
Veel positieve verhalen en een Knooppunt-lied (tekst Hans Harmsen)! 

Voorzitter Elly Wintjes  begon. 
Namens de parochie: Frans Joosten. 
Onder het toeziend oog van de eerste 
Knooppunt ‘werker’ (toen nog “’t Winkeltje”): Paulus van Mansfeld. 
Hans Harmsen laat de hele zaal het Knooppuntlied meezingen!  
****************************************************************************************************** 

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 in mei: 
- de collecten voor de parochie: €.758,60 
- de collecte voor de Roepingenzondag: €.80,- 
- de collecte voor de Pinksteractie: €.105,70 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: 83,90 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.47,10 
************************************************************************************* 

Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, juli - augustus 2022 nr. 10 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 26 
juni 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 12 juni. 


