Openingstijden Kerkcentrum
maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur.
Spreekuur pastor Gérard Martens
Op aanvraag (via receptie van het kerkcentrum of rechtstreeks)
Bijzonderheden m.b.t. Vieringen
zaterdag 18:30 u.; zondag 11:00 u.; 3e zondag van de maand 10:30 uur.
door de week in de Mariakapel
- vrijdag 7 dec. 10:00 uur Eucharistieviering, pastor H. Oostendorp
- donderdag 20 dec. 19:00 u. Rozenkransgebed, diaken P. v. Kleinwee
- vrijdag 21 dec. 10:00 uur Wrd- en Communieviering, pastor H. Harmsen
- vrijdag 4 jan. 10:00 uur Eucharistieviering, pastor H. Oostendorp
Taizé
- zaterdag 1 december om 18:30 uur wordt de Taizéviering, start van het
nieuwe liturgische jaar en begin van de Advent, gezamenlijk gehouden
met de Marcus-Nicolaï gemeente.
- zaterdag 5 januari 18:30 uur. Inzingen om 18:00 uur. Na afloop van de
viering is er een inzameling (van levensmiddelen en geld) voor de
Voedselbanken in onze parochie.
met het Gelegenheidskoor
Zingt zondag 9 december in de viering van 11:00 uur. Iedereen mag
meezingen, maar graag vooraf aan de viering mee repeteren. We
beginnen om 09:45 uur.
met de Byzantijnse gemeenschap
- zondag
16 dec. 10:30 uur, Zondag van de voorouders des Heren
- woensdag 26 dec. 10:30 uur, 2e Kerstdag, Synaxis van de Moeder Gods
- zondag
6 jan. 10:30 uur Theofanie (viering met Waterwijding). Bij
dit feest wordt aan het einde van de goddelijke liturgie het water gewijd,
waarmee alle gelovigen besprenkeld worden als herinnering aan hun doop.
met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap
dinsdag 25 december,1e Kerstdag, 11:00 uur Eucharistieviering.
Eucharistie in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara
maandag 3 december en 7 januari om 10:00 uur ter intentie van allen
die op deze begraafplaats begraven zijn. Na afloop wordt u in de
Willibrordkamer een kopje koffie/thee aangeboden.
Extra collectes
- Vanaf aanvang van de Advent op 1 december is de hoofdcollecte in elk
weekend voor het Adventsproject van de parochie. “Taal doet meer”
- 1e Kerstdag, is de hoofdcollecte voor de PCI (parochiële caritas instelling)
Oudpapierinzameling
Zaterdag 8 december en 11 januari staat de oudpapiercontainer op het
parkeerterrein achter de Musketon in Lunetten. De bak is open van 08:00 ± 18:00 uur. Van 10:00 – 14:00 uur staan er vrijwilligers bij om uw oud
papier aan te pakken. Uw zwarte papiercontainer met blauwe deksel zullen
wij graag voor u leegmaken in onze container

Informatie
uit de
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. JOHANNES de DOPER H. BERNARDUS
Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht
Tel. 030-288 02 12

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

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

Wij wensen al onze lezers en lezeressen van harte een
hele mooie tijd toe, Zalig Kerstmis, fijne feestdagen,
een mooie afsluiting van 2018 en een heel goed,
gezond en gelukkig begin van 2019. Ton en Madeleine

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

Let op!

Er zijn géén vieringen op Oudjaarsdag 31 december 2018 en
Nieuwjaarsdag 1 januari 2019 in ons kerkcentrum.
Gelegenheid om elkaar een goed Nieuwjaar te wensen:
het weekend van 12 en 13 januari rond de vieringen!

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

VIERINGEN KERSTMIS 2018
- maandag 24 december 19:00 uur: GezinsKerstviering
- maandag 24 december 21:00 uur: Nachtmis
- dinsdag 25 december, 1e Kerstdag, 11:00 uur: Eucharistieviering
- woensdag 26 december, 2e Kerstdag,: 10:30 uur: Eucharistieviering
volgens de Byzantijnse ritus
Zie verder voor alle vieringen in de parochie in het Tussentijds Magazine

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

PAROCHIELEVEN
Zalving der catechumenen:
Roel Weerheim, tijdens de eucharistieviering op zondag 4 november jl
Zie ook stukje elders
Overleden:
dinsdag 30 oktober, Riet Reinhard, 90 jaar. Ze woonde aan de Croeselaan
228 (Rivierenwijk/St Gertrudiskerk) en de laatste weken in het Hospice
aan de Kanaalstraat. Zaterdag 3 november hebben we in ons
kerkcentrumafscheid van haar genomen.
Zie ook het stukje ‘Herinneringen’ elders

Riet Reinhard

Zalving van een catechumeen, Roel Weerheijm

24 mei 1928 – 30 oktober 2018

Zondag 4 november gebeurde er iets bijzonders tijdens de
eucharistieviering in de Johannes-Bernardus. Roel Weerheijm ontving de
zegening en zalving van de catechumenen, als liturgische en sacramentele
opstap naar 2 december, als hij gedoopt zal worden in de Aloysiuskerk.
Hij is bij zijn zoektocht naar religie en geloof in contact gekomen met
Sander Funcke. Deze heeft met hem gesproken over het evangelie, over
geloof en kerk. Roel gaf na veel zoeken en overdenken aan dat hij
gedoopt wilde worden in de katholieke kerk. Hij werd in contact gebracht
met pastor
(priester) Koos
Smits die o.a.
catechetische
begeleiding voor
volwassenen in zijn
portefeuille heeft.
Omdat pastor Smits
zondag jl. bij ons
voorging en hij de
viering over liefde
heel passend vond,
heeft hij Roel na de
overweging dus
gezegend en
gezalfd. Een maand
voor hij gedoopt wordt.
Als teken dat deze zalving letterlijk een opstap is naar het Doopsel, had de
zegening plaats vóór het priesterkoor.
----------------------------------------------------------------------------------Informatie over catechumenenolie:
De catechumenenolie (ook wel olie van de geloofsleerlingen genoemd)
wordt gebruikt bij de zalving van de catechumenen, wanneer deze worden
voorgesteld aan de kerkelijke gemeenschap.
Een catechumeen of doopleerling is binnen het christendom iemand die
zich voorbereidt op zijn doopsel en/of vormsel.
De catechumenenolie wordt tegelijkertijd met het chrisma en de ziekenolie
(de drie heilige oliën) door de bisschop gezegend tijdens de chrismamis,
op woensdagavond in de Goede Week. De oliën worden na de plechtigheid
aan de parochies en kerken uitgedeeld in kleine olievaatjes.
*****************************************************
Gouden en Smaragden huwelijk
We hoorden dat er dit najaar 2 echtparen een groot feest hadden:
- Bep en Anton Kruft vierden hun 50-jarig huwelijk en
- Thea en Adriaan van Oostrum vierden hun 55-jarig huwelijk
Van harte gelukgewenst en nog een hele mooie tijd samen.

Herinneringen
Riet was jarenlang lid van de pastoraatsgroep bij ons in de JohannesBernardus, samen met pastor Theo van der Zant, diaken Piet van Kleinwee en
pastor Hans Harmsen. Als pastoraal medewerkster nam ze de hoofdtaak van
zuster Giovanni over: begeleiding van en
aandacht voor de mensen in
Woonzorgcentrum Tolsteeg, zowel de
bewoners als de groep vrijwilligers vanuit
onze geloofsgemeenschap.
Ze ging vaak voor op een ochtendviering in
de Mariakapel, bij uitvaarten en als
medevoorganger bij bijzondere
gelegenheden, zoals de start van het nieuwe
seizoen 16 september 2007

(foto: 3 voorgangers toen, Riet Reinhard, diaken Piet v. Kleinwee, pastor Hans Harmsen)

Het was maar goed dat ze met pensioen was, want ze had heel veel te doen in
Tolsteeg:
- de tweewekelijkse zondagochtendviering voorbereiden; op feestdagen waren
dat vieringen die samen met de PKN-groep werden voorbereid en uitgevoerd;
- communie brengen bij bewoners en bewoners
bezoeken (nieuw, ziek, met leed en verdriet,
eenzaam, enz.)
- naar de Koningshof gaan voor alle bewoners (aan
bed gebondenen, en terminaal zieken) en voor
gesprekken met de familieleden.
- uitvaartdiensten voorbereiden met de familie en
(mee) voorgaan in de dienst in de kerk of het
crematorium en eventueel ook op de begraafplaats.
Ze heeft deze kar zo’n 12 jaar getrokken. Op 1 juni
2008 kreeg ze hiervoor ter ere van haar 80e
verjaardag een kerkelijke onderscheiding, de
Willibrordpenning en -oorkonde. Dat betekende een
groot feest in Tolsteeg.
(foto: Riet dankt iedereen aan het eind van deze viering)

Op 28 december 2008 ging ze voor het laatst mee voor als coördinator in
Tolsteeg. Ze zei bij haar afscheid dat ze eerst een maand kalm aan zou doen
en zou bij-lezen. Natuurlijk zou ze de mensen in Tolsteeg blijven bezoeken en
in de Johannes-Bernardus zou ze vanaf februari voorlopig vrijdag om de 14
dagen voorgaan in de viering in de Mariakapel. Dit heeft ze t/m vrijdag 23
december 2011 gedaan. Maar stil zitten, ho maar. In de St. Gertrudis was ze
betrokken bij de pastoraatsgroep en heel nauw bij de liturgie. Ze heeft
jarenlang, de organisten en cantoren geregeld voor diverse vieringen daar. En
verleende allerlei hand- en spandiensten,
Altijd coöperatief, verbindend, meelevend, actief, positief en opgewekt.
Kortom, een geweldig mens is heengegaan.

VOORUITBLIK
Vervolg Mini-Kerstmarkt 2018 en begin december
De Kerstmarkt is al een weekend gehouden, en het is heel goed gegaan.
We gaan nog door:zondag 2 december en zaterdag 8 en zondag 9
december steeds rond de vieringen.
EXTRA: zaterdagmiddag 8 december van 14:00 – 17:00 uur.
De opbrengst is voor een gezellig dagje voor onze ouderen.
Als u nog kerstspullen (-ballen, -kaarten, - bomen, -versieringen, enz.),
heeft, die u ons voor de verkoop ter beschikking wil stellen, heel fijn. U
kunt het in het kerkcentrum brengen, maandag 19 november t/m vrijdag
tussen 10:00 en 12:00 uur en in het weekend (om 18:30 uur en 10:30
uur beginnend).
Voor meer informatie kunt u door de week bellen naar het kerkcentrum
030-2880212, tussen 10:00 en 12:00 uur.
Zingen op Kerstavond maandag 24 december in de Gezinsviering
Alle kinderen vanaf groep 4 en jongere die goed
kunnen lezen en het leuk vinden om te zingen
worden van harte uitgenodigd voor de
Kerstgezinsviering op maandag 24 december
om 19:00 uur in de Johannes-Bernarduskerk.
Als je het leuk vindt om in het koortje te zingen
wordt je uitgenodigd om zondag 9, 16 en 23
december mee te komen oefenen ’s morgens om 10:00 uur in de kerk aan
de Oranje Nassaulaan 2. De repetities duren ¾ uur. Als je mee wil zingen
is het van belang dat je alle repetities aanwezig kunt zijn.
Wil je meer weten of je aanmelden?
Mail naar dirigente Miriam Klaassen mwk@hccnet.nl
Eerste Communie 2019
Als het goed is zijn de uitnodigingen de deur uit gegaan, maar voor alle
zekerheid, toch nog maar even de informatie
In onze geloofsgemeenschap (Johannes-Bernardus) begint in januari 2019
de voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen vanaf groep 4.
In november krijgen kinderen op de katholieke scholen in onze wijken
informatie daarover.
- Het project bestaat uit 8 zondagochtenden, 2 vieringen en 2
ouderbijeenkomsten. De informatieavond voor ouders voorafgaand aan
het project is op donderdag 17 januari 2019 om 19.30 uur in ons
kerkcentrum aan de Oranje Nassaulaan 2. U kunt uw kind (en uzelf)
aanmelden bij Hanneke Wallenburg, hannekewal@hotmail.com, 0641034766. Ook kan zij verdere informatie geven als u vragen hebt.
- De viering van de Eerste Communie staat gepland op zondag 12 mei
2019.

DE AGENDA
Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep
De 4e bijeenkomst is op vrijdagmiddag 14 december van 14:00 - 16:00
uur in ons kerkcentrum. Begeleider Theo van Loon.
Informatie/opgave bij Madeleine Bogaerts:
e-mail madeleinebogaerts@gmail.com, tel. 030-2817279
Bijeenkomst Geloven Nu 30 - 60 groep
De 4e bijeenkomst is op dinsdagavond 18 december van 20:00 - 22:00
uur in ons kerkcentrum. Begeleider: pastor Piet Rentinck
Opgave/informatie bij José Krul:
e-mail gjmkrul@yahoo.co.uk, tel. 06-28577097
Bijeenkomst R.K. Vrouwencontact
Op woensdag 19 december. Aanvang: 14:00 uur. Kerkdienst en
Kerstviering. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Aanmelden kan bij:
Joke Klabbers (secretaris), tel. 030-8785090 of Thea van Oostrum
(penningmeester). Contributie voor een jaar is €25,-Kerstviering Johannes de Doperschool
Donderdagochtend 20 december Kerstviering met medewerking van
pastor Gérard Martens
VOOR UW AGENDA IN HET NIEUWE JAAR
- woensdag 6 februari 2019
een gezellig dagje voor onze ouderen in ons
kerkcentrum
- zaterdag 23 maart 2019
- een gezellige middag voor al onze vrijwilligers
*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

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 voor derden in november:
- de collecten voor de parochie: €. 687,74
- de deurcollecten voor derden: €. 180,80
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.74,05
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.74,31
Allen heel hartelijk dank!
***************************************************************

Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie januari-februari 2019 nr 1
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 30
december 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 9 december.
**************************************************************

