
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 €11,-- en de nodige informatie. 
 

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

De vieringen vanaf 4 januari 2022 t/m 5 maart 2023 
 

- woensdag 4 januari 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 6 januari 10:00 u. Woord&Communieviering en Hans Harmsen 
- zondag 8 januari, Driekoningen 11:00 Woord- en Communieviering  
met pastoraal werker G. Martens, m.m.v. GerBerJan en Nieuwjaar wensen. 
 

- zondag 15 januari 10:30 uur Eucharistieviering volgens de 
Byzantijnse ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en  
de Byzantijnse gemeenschap 
 

- zaterdag 21 januari 18:30 uur Oecumenische Vesper met de  
Nicolaïgemeente i.v.m. het einde van de Week van Gebed met  
ds C. Bouman en H. Harmsen en een Nicolaï-Job-koor 
- zondag 22 januari 11:00 uur Woord- en Communieviering met Hans 
Harmsen met een cantor 
 

- zondag 29 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Boogers, 
Diversity en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap  (collecte voor Cordaid) 
 

- woensdag 1 februari 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 3 februari 10:00 uur … - viering  
- zondag 5 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering met 
pastoraal werker G. Martens m.m.v. een cantor 
 

- zondag 12 februari 11:00 uur Woord- en Communieviering met Hans 
Harmsen m.m.v. GerBerJan 
 

- zondag 19 februari 10:30 uur Eucharistieviering volgens de 
Byzantijnse ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en 
de Byzantijnse gemeenschap 
 

- woensdag 22 februari, Aswoensdag, 19:00 uur Aswoensdagviering met  
H. Harmsen m.m.v. een ad hoc koor       (collecte voor het Vastenproject) 
- zondag 26 februari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits, 
Diversity en de Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (collecte Vastenproject) 
 

- woensdag 1 maart 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 3 maart 10:00 uur … - viering  
- zondag 5 maart 11:00 uur Woord- en Communieviering met 
pastoraal werker G. Martens m.m.v. een cantor  (collecte Vastenproject) 
************************************************************************************* 

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

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) 

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

5                                                      januari en februari 2023 
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,  
 

Allereerst een Zalig Nieuwjaar gewenst en een zo gezond mogelijk, 
gelukkig en fijn 2023. We willen u ook graag dit jaar ontmoeten. 
 

Verder graag aandacht voor: 
- Zondag 8 januari, na de viering van 11:00 uur is er gelegenheid om 
elkaar het beste te wensen voor het reeds begonnen jaar, onder het genot 
van een kopje koffie of thee en bijpassend lekkers. 
- Het was gelukkig niet zo koud de laatste weken, maar we blijven de 
kachel laag houden, dus zorgt u a.u.b. wanneer u naar een viering komt 
dat u warm aangekleed bent (en desnoods een fleecedeken bij u hebt). 
- Rond 15 januari begint weer de actie Kerkbalans. Graag uw aandacht 
daarvoor. Elke gift is welkom. 
- 21 januari is het eind van de internationale week van gebed. We zullen 
die afsluiten met een oecumenische Vesper op zaterdag 21 januari om 
18:30 uur in ons kerkcentrum, samen met de mensen van de 
Nicolaïgemeente. 
- Pater Joop Smit osa is ernstig ziek. Hem is, als dank voor zijn jarenlange 
voorgaan bij en betrokken zijn met ons, de Martinuskaars overhandigd. 
- De Voedselbank in Lunetten is erg blij met onze bijdragen in voedsel en 
financieel. Waarvoor veel dank. Het aantal mensen wat hulp nodig heeft is 
de laatste tijd hard opgelopen. Ze hebben nu bijna 50 adressen. Was 
enkele maanden terug nog geen 30. 
- Het is wel vroeg dit jaar. Aswoensdag 22 februari beginnen we de 
Vasten met een Aswoensdagviering om 19:00 uur. Van harte welkom. 
 

We wensen u alle goeds en Gods zegen, 
Hans, Harm, Josta, Madeleine, Riet, Ton 



EXTRA COLLECTES IN JANUAR EN FEBRUARI 
 

1. Het hele jaar staat de kar in de hal voor de Voedselbank in Lunetten, 
waarin u voedingsproducten kunt leggen, met een busje eraan voor een 
financiële bijdrage. Het is duidelijk dat het voor steeds meer mensen 
moeilijk wordt om rond te komen. Vooral houdbare producten zijn welkom. 
Vers kopen ze zo nodig van de financiële bijdrage. 
U kunt ook uw geldelijke bijdrage altijd overmaken op: NL34 TRIO 0338 
5215 69 t.n.v. Stichting Voedselbank Utrecht o.v.v. Voedselbank Lunetten. 
 

2. In het weekend van 14/15 januari gaat de Actie Kerkbalans weer van 
start. Rond die tijd wordt de informatie envelop weer aangeboden of komt 
in de bus. Deze actie loopt het hele jaar. De informatie envelop ligt na dit 
weekend ook op het schap in de hal van de kerk. Uw bijdrage, wat u kunt 
missen, is nodig en van harte welkom. 
 

3. zondag 26 januari 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. Miljoenen mensen ter wereld krijgen te maken met 
extreme situaties, zoals geweld, rampen, onrecht of grote armoede. Samen 
met deze mensen werken ze aan een leefbare toekomst. Goede 
gezondheidszorg, onderwijs, veiligheid en een inkomen zijn daarbij 
onmisbaar. Steun de projecten van Cordaid. U kunt uw bijdrage ook 
overmaken op: IBAN: NL57 INGB 0000 0009 34, t.n.v. Cordaid, Den Haag 
 

4. Aswoensdag 22 februari en verder elk weekend in de Vastentijd: collecte 
voor het Vastenproject van de parochie. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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: 6 februari en 
6 maart. Na afloop is er koffie/thee drinken in de ontvangkamer. 
 

- De Oud Papier Inzameling:  
Zaterdag 14 januari en 11 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. Uw papiercontainer maken ze graag leeg! 
 
 

- De Geloven Nu groep 60+ komt bijeen op de 2e vrijdagmiddag. Dus 
vrijdag 13 januari en 10 februari om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon zijn de 
eerstvolgende bijeenkomsten in het nieuwe jaar. Info bij Madeleine 
Bogaerts, tel. 030-2817279, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
- De Geloven Nu groep 30-60 komt in januari en februari weer bijeen 
o.l.v. pastor Gérard Martens. Deelnemers worden op de hoogte gebracht. 
Voor informatie: contactpersoon Marlies van der Poel, e-mailadres: 
m.vanderpoel@xs4all.nl , tel.nr: 030-2895010.  
************************************************************************************************************************************************************************** 

Internationale week van gebed voor eenheid 
De Week van gebed voor eenheid van christenen 
2023 moedigt kerken aan om goed te doen en 
recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de 
verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het 
onrecht van ongelijkheid en racisme. 
De Bijbeltekst die centraal staat tijdens de Week 
van gebed voor eenheid komt uit Jesaja 1 vers 17: 

‘Leer goed te doen; zoek het recht, houd tirannen in toom, kom op voor 
wezen, sta weduwen bij’.  

ASWOENSDAG 22 februari 19:00 uur 
Gebedsdienst met uitreiken van het Askruisje. 
Iedereen is van harte welkom om dit mee te vieren. 
******************************************************************************************************************************** 

TERUGBLIK 
De Mini-Kerstmarkt 
In 3 weekenden zag het er extra gezellig uit in de kerk. Men had de beste 
Kerstspullen voor ons bewaard om te kunnen verkopen. Er is goed gekocht. 
Voor meer dan €500,-- is er verkocht. Een mooi resultaat met dank aan de 
enthousiaste opzetters en verkoopsters. 
Overleden: 
11 december jl Martha (Martha Cornelia Maria) van Koert. Ze is 86 jaar 
geworden. Ze woonde heel lang in Hoograven en al weer even in Ede. 
Maandag 19 december was haar uitvaart in crematorium Daelwijck. 
Veel mensen uit onze geloofsgemeenschap kennen haar als onderwijzeres 
van de school in de wijk. Hebben zelfs bij haar in de klas gezeten. Ze is ook 
enige tijd gastvrouw geweest op donderdagochtend in ons kerkcentrum. 
Gedoopt 
25 december tijdens de Kerstviering op 1e Kerstdag, 2 kleindochters van 
Siegfried Dewindt: Shayliana Mercelina, bijna 2 jaar oud en Shellyviën 
Mercelina, ruim een half jaar oud. 
Financiën :Bijdragen voor Kerkbalans: rekeningnummer NL 87 INGB 0000 0193 09, 
t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Johannes de Doper  
Andere bijdragen zoals voor collecten, rouw- en trouwdiensten op rekeningnummer 
NL 70 INGB 0000 2788 96, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. Johannes de Doper, onder 
vermelding waar het voor is. 
****************************************************************************************************** 

Collecten en opbrengsten ook voor derden in december: 
- de collecten voor de geloofsgemeenschap/parochie: €.873,45 
- de collecten voor Adventsactie: €.860,65; voor de PCI: €155,35 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.73,95 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.147,- 
******************************************************************************************************* 

Sluitingsdatum Johannes - Bernardus-Informatie, maart 2023 nr. 6 
Kopij voor de volgende uitgave van dit blad graag uiterlijk zondag 26 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 Martinus+ (van belang of 
informatief voor de hele parochie) graag mailen naar bovengenoemd e-mailadres, 
uiterlijk zondag 12 februari. 


