
Het Kerkcentrum is maandag-, woensdag- en vrijdagochtend open 
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 
 

De vieringen vanaf 4 september t/m 2 oktober 2022 
 

- vrijdag 2 september 10:00 uur W-& C-viering met H. Harmsen 
- zondag 4 september 11:00 uur Woord- en Communieviering met  

H. Harmsen m.m.v. een cantor 
 

- woensdag 7 september 19:00 uur Rozenkransgebed 
- zondag 11 september 11:00 uur Woord- en Communieviering met  

H. Harmsen m.m.v. GerBerJan (start van het seizoen) 
 

- zaterdag 17 september 18:30 uur Oecumenische Vesperviering met  
H. Harmsen en dominee H. Koops m.m.v. een ad hoc Nicolaï --Job  
koor           (begin van de Vredesweek + collecte voor PAX) 

- zondag 18 september 11:00 uur Eucharistieviering volgens de  
Byzantijnse ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. 
Wladimirskaja en de Byzantijnse gemeenschap 

 
Zondag 18 september is er t.g.v. de Parochiedag een gezamenlijke 
viering om 10:30 uur in de Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4, Utrecht. 
Gevolgd door allerlei activiteiten waar u aan kunt deelnemen. 
 
- zaterdag 24 september 15:30 uur Eucharistieviering met  

ZIEKENZALVING met pastoor H. Boogers en H. Harmsen m.m.v.  
een ad hoc koor 

- zondag 25 september 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits  
m.m.v. Diversity en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap. 
       (collecte voor PAX i.v.m. slot van de Vredesweek) 

 

- zondag 2 oktober 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  
m.m.v. een cantor 

 

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 COLLECTE IN SEPTEMBER 
 

Zaterdag 17 en zondag 25 september: de collecte voor PAX 
U kunt uw bijdrage ook overmaken op: 
NL03 TRIO 0390 5150 00, t.a.v. PAX, 
Utrecht 
Thema Vredesweek: ‘Generatie Vrede’ 

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) 

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

1                                                                   september 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,  
 

De zomervakantie is voorbij. We hopen dat u een fijne en ontspannen tijd 
heeft gehad. Zondag 11 september starten we het nieuwe seizoen. 
 

Geen reguliere Eucharistie- of Woord- en Communieviering meer op 
zaterdagavond. 
Waarschijnlijk heeft u dit al wel gehoord of gelezen. Maar we gaan niet bij 
de pakken neerzitten. Van mijmeren over toen zijn we gaan denken over 
de toekomst. Wat kan er wél op zaterdagavond? Hoe kunnen we tóch 
samenkomen en vieren? We hebben enkele vespers ingepland en denken 
na over andere vieringen. Bij speciale gelegenheden blijft een 
Eucharistieviering mogelijk. Let u op de aankondigingen in dit blad en 
draag graag en gerust ideeën aan. Slapeloze nachten? Nou vooruit ééntje 
nog, omdat we niet weten hoe dit bericht bij u valt/gevallen is. Neem de 
tijd om één en ander te overdenken en sluit dan aan op weg naar een 
nieuwe toekomst, die we samen vorm geven………. óók op zaterdagavond ! 
 

Ziekenzalving op zaterdag 24 september 15:30 uur 
Voor zieken en ouderen. Als U informatie wilt en/of zich aanmelden dan 
kan dat bij Riet Bouwman, tel. 288 49 09. U kunt zich ook opgeven in ons 
kerkcentrum, zowel persoonlijk als telefonisch (228 02 21) maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtend tussen 10:00 en 12:00 uur. In het 
kerkcentrum kunt u een informatie- en aanmeldformulier ophalen. U kunt 
zich uiterlijk tot vrijdag 23 september eind van de middag aanmelden. Uw 
naaste(n) is/zijn van harte welkom om erbij aanwezig te zijn. Als er extra 
mensen meekomen graag doorgeven aan Riet Bouwman. 
 

Alle goeds, Hans, Harm, Josta, Madeleine, Riet en Ton 



OVERLEDEN 
- Maandag 11 juli Rien (Marinus Johannes) Meegdes, 93 jaar. Hij woonde 
aan de Stormdijklaan. Maandag 18 juli hebben we in ons kerkcentrum 
afscheid van hem genomen. 
 

- Woensdag 3 augustus Doortje (Theodora) Bos – Hijman, 97 jaar. Ze 
woonde aan de Oranje Nassaulaan. Zaterdag 6 augustus is er afscheid van 
haar genomen in de aula van Barbara. 
 

Mogen zij in vrede rusten. We zullen hen gedenken in onze gebeden. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
DE AGENDA 
 

Eucharistievieringen in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
Op de 1e maandag van de maand om 10:00 uur in de kapel: 5 september. 
Na afloop is er koffie/thee drinken in de ontvangkamer. 
 

- De Oud Papier Inzameling:  
Zaterdag 10 september 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 ze graag leeg! 
 

- De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen op elke 3e WOENSDAG (i.p.v. 
3e dinsdag) van de maand om 20:00 uur o.l.v. pastor Gérard Martens. De 
eerstvolgende bijeenkomst is woensdag 21 september. Contactpersoon: 
Marlies van der Poel, tel.: 2895010; e-mailadres: m.vanderpoel@xs4all.nl. 
 

- De Geloven Nu groep 60+ komt bijeen op de 2e vrijdagmiddag van de 
maand, te weten 9 september om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Info bij 
Madeleine Bogaerts, tel. 2817279, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
 

***************************************************** 
SINT MARTINUS PAROCHIEDAG 
Zondag 18 september. Vanaf 10:00 uur van harte welkom in de 
Rafaëlkerk. Om 10:30 uur begint de gezamenlijke viering. 
- Lees vooral ook de pagina’s 4, 5, 6 en 13 in het Martinus+ Magazine van 
september. Op pagina 5 o.a. de dagindeling. 
- Vrijwilligers Sint Martinus Parochiedag gezocht! 
Om de Parochiedag mogelijk te maken is de inzet van de leden van de 
geloofsgemeenschappen nodig. De werkzaamheden omvatten het inrichten 
en aankleden van de kerk-workshopruimtes en de ontmoetingszaal. Het 
maken van de soep, broodjes en de verzorging op de dag zelf. Van 
verschillende geloofsgemeenschappen krijgen we materialen in bruikleen. 
Echter, deze dienen wel te worden opgehaald en op maandag te worden 
teruggebracht. Mogelijk is er iemand die een auto heeft en kan rijden 
hiervoor. De werkzaamheden zullen worden verdeeld over de volgende 
dagen: vrijdag 16, zaterdag 17, zondag 18 en maandag 19 september 
2022. Wanneer u op een of meerdere dagen ondersteuning kunt verlenen 
kunt u zich opgeven bij Jos Sangers, e-mail: fam.sangers@planet.nl of 

telefonisch: 030 - 2724544 of 06 - 55482909. Ook voor eventuele vragen 
kunt u bij hem terecht. 
- Meezingen tijden de Martinus Parochiedag 2022 
Koorleden van de diverse koren en zangtalenten zijn uitgenodigd om een 
bijdrage te leveren aan de viering. Paul van de Woude is bereid gevonden 
hiervoor de coördinatie op zicht te nemen. De repetities zijn op dinsdag 6 
en 13 september in de Rafaëlkerk, aanvang: 19:45 uur. U kunt zich 
opgeven bij het centraal secretariaat van de Sint Martinusparochie,  
e-mail:secretariaat@katholiekutrecht.nl of telefonisch: 030 -254 6147. 
- Inzameling voor de Voedselbanken in de stad 
 ✓ Pasta, ✓ Rijst, ✓ Couscous, ✓ Aardappelpuree ✓ Pastasauzen, ✓ Soep ✓ 
Ontbijtgranen, ✓ Broodbeleg (jam, pindakaas) ✓ Vlees en vis in blik ✓ 
Groente en fruit in blik ✓ Zonnebloem- of olijfolie ✓ Houdbare melk 
****************************************************************************************************** 

Hartelijk dank aan alle helpers bij de schoonmaak 
Zaterdag 20 augustus jl. is er door zo’n 
16 mensen heel hard geboend, gezeemd, 
geschrobd, kortom schoongemaakt, 
zowel in de kerk als buiten en in de tuin. 
Er is erg veel werk verzet. 
Vervolgens heeft op maandag 22 
augustus een achttal mensen ook nog de 
vloer in de hal en in zaal 7 onder handen 
genomen. Er is geweldig hard en goed 
gewerkt. Onze dank gaat uit naar al die harde werkers en werksters. We 
kunnen er weer even tegen. 
**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************** 

Ter informatie 
- In september gaan we verder plannen maken voor het  vervolg van het 
synodaal proces, door paus Franciscus opgestart. 
- We gaan voorlopig ook niet door met de deurcollecte. Als er een tweede 
collecte is wordt die meteen na de eerste collecte gehouden. 
 

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 jul en augustus: 
- de collecten voor de parochie: €.1199,95 
- de collecte voor het Buurtpastoraat: €.71,60 
- de collecte voor de MIVA: €.102,50 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.124,20 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.74,15 
************************************************************************************* 

Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie, oktober 2022 nr. 2 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 25 
september 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 
Martinus+ (bijvoorbeeld van belang of informatief voor de hele parochie) kunt u dat 
ook mailen naar bovengenoemd e-mailadres, uiterlijk zondag 11 september. 


