
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) 
 

Vieringen 
- in het weekend: zaterdag 18:30 u.; zondag 11:00 u.; 3e zondag van de 
maand 10:30 uur.  
- door de week: 1e, 3e en 5e vrijdag 10:00 uur. 
- vanaf juni, elke 3e woensdag om 19:00 uur Rozenkransgebed 
 

door de week in de Mariakapel 
- vrijdag 7 juni 10:00 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp 
- woensdag 19 juni 19:00 uur Rozenkransgebed 
- vrijdag 21 juni 10:00 uur Woord & Communieviering pastor H. Harmsen 
 

Taizé 
- zaterdag 1 juni en 6 juli 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 7 juli 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 
- maandag 10 juni, 2e Pinksterdag 10:30 uur Eucharistieviering 
- zondag 16 juni 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus m.m.v. 
Wladimirskaja 
 

met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- zondag 9 juni, 1e Pinksterdag 11:00 uur Eucharistieviering met Diversity 
- zondag 30 juni 11:00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Diversity (KetiKoti) 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 3 juni en 1 juli 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 deurcollecte 
- weekend 9 en 10 juni i.v.m. Pinksteractie / Week Nederlandse 
Missionaris  U kunt uw bijdrage ook overmaken op: IBAN NL30 RABO 0171 
2111 11 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris, Den Haag. 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 8 juni 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 
telefoonnummer: 030-288 02 12 

e-mailadres: johannesbernardus@katholiekutrecht.nl 
(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart, tel: 06 – 51 29 36 31) 

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

5                                                                             juni 2019 
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 
********************************************************************** 
MET SPOED: Koorleden gezocht! 
Het Lunettenkoor van de Johannes-Bernardus zoekt dringend aanvulling 
van het koor. Het koor zingt meestal 1 x per 14 dagen op zaterdagavond 
in de viering van 18:30 uur in de kerk aan de Oranje Nassaulaan 2. De 
repetitie is doorgaans op de donderdagavond om 19:30 uur in de ruimte 
van Inloophuis het Knooppunt in de Musketon in Lunetten (aan de 
Hondsrug). Kom een keer kijken. 
Informatie en aanmelding kan bij de dirigent Ben Rodermans. 
e-mail: b.rodermans@kpnplanet.nl of tel. nr. 030 - 2897562 
Het koor wordt begeleid door Sjef Geraerts. 
*************************************************************** 
Nieuws! 
- Op Hemelvaartsdag donderdag 30 mei, is er om 19:00 uur géén 
Rozenkransgebed, ook geen uitstelling van de Monstrans. 
- M.i.v. juni (deze maand dus), zal het Rozenkransgebed niet meer op 
de 3e donderdag van de maand om 19:00 uur gebeden worden, maar op 
de 3e woensdag, met dezelfde aanvangstijd. 
- In het weekend van 22 en 23 juni vieren we het feest van onze eerste 
patroonheilige H. Johannes de Doper. 
- zondag 30 juni zal in de Surinaams-Antilliaanse viering aandacht zijn 
voor Keti-Koti (Slavernijverleden in Suriname) (officieel op 1 juli). 
- De Geloven Nu 60+ groep gaat door in de zomer (juli en augustus) op 
de 2e vrijdagmiddag van de maand! 
- Website Katholiek Nederland is vernieuwd. Neem eens een kijkje: 
http://katholiekleven.nl 
- Kijk ook eens op onze eigen websitepagina’s: 
https://katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/johannes-bernardus/ 
*************************************************************** 



DE AGENDA 
 

Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep 
Vrijdagmiddag 14 juni van 14:00 - 16:00 uur in ons kerkcentrum. 
Begeleider Theo van Loon. 
Informatie en/of opgeven kan bij Madeleine Bogaerts via e-mail: 
madeleinebogaerts@gmail.com, tel. 030-2817279 
 

Bijeenkomst Geloven Nu 30 - 60 groep 
Dinsdagavond 18 juni van 20:00 - 22:00 uur in ons kerkcentrum. 
Begeleider: pastor Gérard Martens. 
Opgave en informatie bij José Krul via e-mail: gjmkrul@yahoo.co.uk,  
tel. 06-28577097 
 

***************************************************** 
Nieuws vanuit het inloophuis “Het Knooppunt”        mei 2019 
 
Beste Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – H. Bernardus, 
 
Afgelopen tijd hebben wat ontwikkelingen plaatsgevonden bij Inloophuis 
het Kooppunt in Lunetten (opgezet door de kerken). 
 
Bijeenkomst inventarisatie ideeën en wensen i.v.m. opstellen 
toekomstvisie Inloophuizen Utrecht 
Op 27 maart jl. was er een bijeenkomst voor gasten, gastheren en 
gastvrouwen van het Knooppunt. 
Er was een grote opkomst en we werden verwend met een uitgebreide 
lunch. De gasten hebben vanuit hun hart op een bijzondere manier 
kunnen uitleggen waarom ze zo graag naar het Knooppunt toe komen en 
wat het voor hen betekent dat het Knooppunt bestaat. Ook konden ze 
verwoorden hoe zij de toekomst van het Knooppunt zien en wat hun 
wensen zijn. Deze middag was een onderdeel van het Project Toekomst 
Inloophuizen, opgezet met steun van het Fonds Franciscus. Daarvoor is 
Hanske Mulder aangesteld en zij gaf een toelichting op dit Project.  
Het was een gezellige middag. 
Alle ideeën en wensen worden verzameld en moeten aan het eind van dit 
jaar leiden tot een toekomstvisie voor diverse inloophuizen in de stad 
Utrecht. Het betreft de Wijkplaats in Lombok, de Roobolkapel in Zuilen, 
het Stiltecentrum in Hoog Catharijne en natuurlijk ook Het Knooppunt. 
 
Nieuwe voorzitter bestuur Inloophuis 
Hans Harmsen was de afgelopen jaren onze coördinator én onze 
voorzitter. Hij heeft in 2016 na de onverwachte dood van zowel 
coördinator Arjen de Groot als voorzitter Cor van Rijswijk spontaan de 
werkzaamheden van hen beiden overgenomen. Nu is hij erin geslaagd 
iemand te vinden die bereid is het voorzitterschap van het Knooppunt over 
te nemen. Haar naam is Elly Wintjes, net als Hans Harmsen afkomstig uit 
de H. Johannes de Doper – H. Bernardusgeloofsgemeenschap. Hans 
Harmsen blijft wel als coördinator verbonden aan het Knooppunt. Dat 

betekent dat hij verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken in 
het Knooppunt en dat hij 
het aanspreekpunt is voor 
de vrijwilligers en voor de 
gasten van het Knooppunt 
die vragen hebben of 
geestelijke of sociale 
ondersteuning nodig 
hebben. 
 
FOTO: Hans Harmsen draagt, 
met het overhandigen van de 
statuten, het voorzitterschap 
aan Elly Wintjes over. 
(foto: Richard Arvelo) 
 

 
Nominatie Ariënsprijs Diaconie 2019 
Laatste nieuwtje is dat het Knooppunt één van de 32 genomineerden is 
voor de Ariënsprijs voor Diaconie 2019. De aanmelding voor deze prijs is 
gedaan door de pastoraatsgroep en de locatieraad van de H. Johannes de 
Doper – H. Bernarduskerk. 
 
Hartelijke groet vanuit het Knooppunt, 
 
Richard Arvelo, bestuurslid van het Knooppunt namens de H. Johannes de 
Doper – H. Bernardus 
Hans Harmsen, coördinator van het Knooppunt 
 
************************************************************************************ 

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 mei: 
- de collecten voor de parochie: €. 620,13 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.52,15 
- de collecte voor Roepingenzondag: €. 89,35 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €. 86,40 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie juli en augustus 2019 nr. 6 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 23 
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 9 juni. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 


