
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 1 maart t/m 10 april 2023 
 

- woensdag 1 maart 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 3 maart 10:00 uur Eucharistieviering met pr. Jan Loffeld 
- zondag 5 maart 11:00 uur Woord- en Communieviering met pastoraal  

werker G. Martens m.m.v. een cantor  (collecte voor Vastenproject) 
 

- woensdag 8 maart 19:00 uur Vesperviering met dominee Kees Bouman 
- zondag 12 maart 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  

m.m.v. GerBerJan         (collecte voor het Vastenproject) 
 

- woensdag 15 maart 19:00 uur Vesperviering met p.w. Gérard Martens 
- zondag 19 maart 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus met  

vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja en de Byzantijnse  
gemeenschap          (collecte voor het Vastenproject) 

 

- woensdag 22 maart 19:00 uur Vesperviering met dominee Dirk Neven 
- zondag 26 maart 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits,  
 Diversity, Surinaams – Antilliaanse Gemeenschap (collecte Vastenproject) 
 

- woensdag 29 maart 19:00 uur Vesperviering met Hans Harmsen 
- zondag 2 april, Palmzondag, 11:00 uur Eucharistieviering met pastor  
 P. Rentinck m.m.v. een cantor      (collecte voor het Vastenproject) 

Voor kinderen Palmpaasstokken versieren (wel tevoren opgeven!) 
 

- woensdag 5 april 19:00 uur Rozenkransgebed 
- Witte Donderdag 6 april 19:00 uur Eucharistieviering met pastor P.  

Rentinck m.m.v. GerBerJan (extra collecte en inzameling voedsel  
voor mensen in onze geloofsgemeenschap die het moeilijk hebben) 

- Goede Vrijdag 7 april 15:00 uur Kruiswegviering met Hans Harmsen en  
vast team met Samenzang  (U kunt vóór de viering bloemen  
kopen in de hal voor de Kruisverering) 

- Goede Vrijdag 7 april 19:00 uur Gebedsdienst met Kruisverering met  
Hans Harmsen m.m.v. een Gelegenheidskoor (U kunt vóór de  
viering bloemen kopen in de hal voor de Kruisverering) 

- Paaszaterdag 8 april 21:00 uur Paaswake (Eucharistieviering) met  
pastor P. Rentinck m.m.v. GerBerJan   (collecte voor Vastenproject) 

- 1e Paasdag 9 april 11:00 uur Eucharistieviering met pastor K. Smits  
m.m.v. Diversity        (extra collecte voor de PCI) 

- 2e Paasdag 10 april 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus  
met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja 

 

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) 

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

6                                                                           maart 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,  
 

Helaas! Van zaterdag 18 op zondag 19 februari is er ingebroken in ons 
kerkcentrum. Er is veel overhoop gehaald en ook vernield (zowel materiële 
als immateriële schade). Ze hebben ook onze kluis weten leeg te halen en 
veel van waarde meegenomen. Alles wordt zoveel mogelijk hersteld. We 
kunnen, na een goede opruiming, gelukkig wel door met vieren en alle 
andere activiteiten. Het geld voor de mensen van de aardbeving in Syrië en 
Turkije €226,-- is met hulp, gelukkig overgemaakt kunnen worden naar 
giro 555. 
 

Wat leuks om te vertellen: We hebben weer gevraagd om de overtollige 
PLUSzegels van mensen. We hebben al 12 boekjes vol, waarvan er al 9 
ingewisseld zijn voor dozen, waarmee de Voedselbank héél blij was. 
 

Intussen is de Vasten begonnen. We gaan op weg naar Pasen. Daarom is 
er weer op 4 woensdagen (8, 15, 22 en 29 maart) een oecumenische 
Vesper om 19:00 uur, waarin afwisselend een dominee of een pastoraal 
werker voorgaat. Zie overzicht vieringen. 
 

Tentoonstelling over de Lijkwade van Turijn. Van 4 t/m 11 maart is de 
levensgrote kopie van de Lijkwade te bezichtigen in onze kerk. Het is een 
eeuwenoud linnen kleed met een vage beeltenis van een man. Volgens 
velen is het één van de meest onderzochte archeologische stukken ter 
wereld en waarschijnlijk de lijkwade waarin Jezus werd gewikkeld en 
begraven na zijn overlijden. Over de echtheid wordt al eeuwen getwist. Het 
origineel hangt al 400 jaar in de kathedraal van de Italiaanse stad Turijn. 
 

We wensen u alle goeds, Gods zegen en een goede voorbereiding op 
Pasen,          Hans, Harm, Josta, Madeleine, Riet, Ton 



OVERLEDEN: 
- 26 december de heer J. Spanjaart, woonde aan het Tolsteegplantsoen  
- 27 december de heer R. Huberts, woonde op de Rocky Mountains. 
- 3 januari Han Nijessen, 103 jaar. Ze was vicevoorzitter van het 
parochiebestuur dat het samenvoegen van de drie kerkgemeenschappen 
(St. Bernardus, St. Jan de Doper en de groep in Lunetten) heeft opgepakt. 
Na de sloop van de twee oude gebouwen kwam er één kerkgebouw, onze 
huidige H. Johannes de Doper - H. Bernardus kerk. Ze woonde aan het 
Tolsteegplantsoen, daarna in woonzorgcentrum Tolsteeg. Na sluiting is ze 
mee verhuisd naar de Voorveldse Hof, alwaar ze is overleden. 10 januari is 
op begraafplaats Tolsteeg afscheid van haar genomen. 
- 16 februari (Johannes Hendrikus) Joop Weerdenburg, 85 jaar, binnen 
een jaar na het overlijden van zijn vrouw Letty (trouw koorlid). Hij woonde 
op Plettenburg. 23 februari is er afscheid van hem genomen. 
-  20 februari Johanna Maria Theresia Van der Wurff - Dun, 88 jaar. 
Ze woonde op Plettenburg. 
 

Huispaaskaars 2023 
Deze kaars kunt u weer bestellen (t/m uiterlijk zondag 26 
maart!) De kaarshoogte is 20 cm, Ø 7 cm en kost u €14,--. 
Heel erg graag bestellen via een giro-overmaking op: 
NL 70 INGB 0000 2788 96, t.n.v. R.K. Parochiebestuur H. 
Johannes de Doper met vermelding: X- aantal kaarsen (dus 
hoeveel kaarsen u wilt hebben) EN het telefoonnummer/ 
e-mailadres waarop u te bereiken bent. 
Als u de kaars gewijd wilt hebben is hij beschikbaar vanaf 
Paaszaterdag 8 april ná de Paaswake van 20:30 uur! 

 

Palmzondag 2 april voor de kinderen: Palmpaasstokken versieren 
Als je mee wilt doen kun je je opgeven tot en met vrijdag 
31 maart: per telefoon naar het kerkcentrum maandag-, 
woensdag- of vrijdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur 
(030-2880212) of mailen naar: marja.kuijpers@ziggo.nl.  
Elk kind dat zich opgeeft wordt om 10.45 uur in de kerk 
verwacht om tijdens de viering de palmpaasstokken te 
versieren. Aan het eind van de viering houden we met alle 
kinderen en stokken een feestelijke optocht door de kerk. 

Voor de kosten van de stok, het broodhaantje en de versieringen vragen 
wij €2,--. Dit kun je betalen als je 2 april naar de viering komt. 
 

EXTRA COLLECTES IN MAART 
 

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 januari is de Actie Kerkbalans weer van start gegaan. Deze actie 
loopt het hele jaar. De informatie envelop ligt op het schap in de hal van de 
kerk. Uw bijdrage, wat u kunt missen, is nodig en van harte welkom. 
 

3. Elke zondag in de Vastentijd t/m de Paaswake op 8 april: collecte voor 
het Vastenproject van de parochie: Sloppenwijk Brazilië veilig en 
gezond maken. De armoede in de stad Leme en de omgeving is groot. In 
sommige wijken is er veel drugscriminaliteit en prostitutie. (zie folder) 
U kunt ook overmaken op rekening NL 70 INGB 0000278896, t.n.v. R.K. 
Parochiebestuur H. Johannes de Doper o.v.v. ‘Vastenproject 2023’. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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 maart. Na 
afloop is er koffie/thee drinken in de ontvangkamer. 
 

- Lijkwadetentoonstelling in onze kerk 4 t/m 11 maart 
Zie voor meer informatie: (bijgaand) Martinus+ Magazine en de website. 
 

- De Oud Papier Inzameling:  
Zaterdag 11 maart 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 10 maart om 14:00 uur o.l.v. Theo van Loon. Info bij Madeleine 
Bogaerts, tel. 030-2817279, e-mail: madeleinebogaerts@gmail.com 
 

- De Geloven Nu groep 30-60 komt bijeen o.l.v. pastor Gérard Martens. 
Deelnemers worden op de hoogte gebracht. Informatie/contact: Marlies 
van der Poel, e-mail: m.vanderpoel@xs4all.nl , tel.: 030-2895010.  
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 januari en februari: 
- voor de geloofsgemeenschap/parochie: €.964,25 
- voor Cordaid: €.168,- 
- voor de Vastenactie: €.101,80 
- voor de Aardbevingsslachtoffers: €226,- 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.126,55 
- opbrengst bus in de hal voor de Voedselbank: €.53,35 
******************************************************************************************************* 

Sluitingsdatum Johannes - Bernardus-Informatie, april 2023 nr. 7 
Kopij voor de volgende uitgave van dit blad graag uiterlijk zondag 26 maart 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 maart. 


