
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 
- donderdag 15 nov. 19:00 u. Rozenkransgebed, diaken P. v. Kleinwee 
- vrijdag 16 nov. 10:00 uur Wrd- en Communieviering, pastor H. Harmsen 
- vrijdag 30 nov. 10:00 uur Wrd- en Communieviering, pastor H. Harmsen 
Taizé 
- zaterdag 3 november 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. 
- 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 
Martinusdag 11 november 
Zondag 11 november is er géén viering in ons kerkcentrum i.v.m. de 
gezamenlijke viering van het feest van St. Martinus in de Aloysiuskerk om 
10:30 uur. 
met de Byzantijnse gemeenschap en Iconenwijding 
Zondag 18 november is er vóór de Byzantijnse viering om 10:30 uur 
een wijding van iconen  

In de Utrechtse Byzantijnse gemeenschap 
worden op één zondag in het jaar iconen met 
een extra gebed en zegening gewijd. Op deze 
manier wordt de Heilige Geest over de icoon 
afgeroepen. Een icoon is immers een prachtig 
hulpmiddel bij het gebed. Al mediterend bij 
een icoon komt men op een bijzondere manier 
in contact met de afgebeelde Heilige, of met 
Christus zelf, of wordt men betrokken bij het 

feest dat op de icoon is weergegeven. Bij een vakantie in Griekenland of 
Rusland heeft men vaak een icoon gekocht. Er zijn ook steeds meer 
icoonschilders in ons eigen land. Als u zo'n icoon bezit kunt u hem laten 
wijden. De liturgie begint om 10.30 uur met de wijding van iconen. Ieder 
die een of meer iconen wil laten wijden wordt verzocht om minstens 20 
minuten voor de aanvang van de viering deze iconen aan de acoliet 
te geven. Zodat ze een mooie plaats kunnen krijgen. Na de liturgie reikt 
de priester de iconen weer aan de eigenaren uit, die ze met een kus in 
ontvangst nemen.  
met de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap 
Zondag 25 november 11:00 uur Eucharistieviering. Christus Koning. 
Afsluiting van het liturgisch jaar. 
 

Informatie 
uit de 

GELOOFSGEMEENSCHAP 
H. JOHANNES de DOPER - 

H. BERNARDUS 
Oranje Nassaulaan 2 

3523 VR  Utrecht 
Tel. 030-2880212 

(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart  bellen: 06 – 51 29 36 31) 
************************************************************** 

9                                                                   november 2018 
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 
************************************************************** 
Informatie van het bestuur van de Personele Unie 
van de samenwerkende parochies katholiek Utrecht. 
In het weekend van 3 en 4 november a.s. zal tijdens de vieringen  
schriftelijk en mondeling mededelingen gedaan worden over de  
pijnlijke maatregelen die er genomen zullen moeten worden om de begrotingen 
van de parochies in 2020 positief te doen zijn. Het  
beleidsplan moet medio november bij het bisdom worden ingediend. 
************************************************************** 
Allerzielen 2018 
Vrijdag 2 november om 19:00 uur houden we de Allerzielenviering, een 
Gebedsdienst ter herdenking van alle overledenen. Wij denken hierbij ook  
aan de slachtoffers van oorlogsgeweld en natuurrampen en uiteraard  
degenen die het afgelopen jaar overleden zijn en bij onze  
geloofsgemeenschap hoorden. De familie van deze laatstgenoemden  
krijgen daar een speciale uitnodiging voor. 
Verder is iedereen van harte welkom om mee te herdenken. 
Als u een dierbare overledene ook genoemd wilt hebben, geef die 
naam dan door aan de dames van de receptie.  
Dit kan tot uiterlijk vrijdag 2 november om 12 uur. 
*************************************************************** 
1e vrijdag van de maand in november 
Omdat dit op 2 november, Allerzielen, valt is er géén ochtendviering, 
Maar ’s avonds een gebedsdienst (zie hiervoor) 
*********************************************************************** 
Eucharistie in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
Vrijdag 2 november om 10:00 uur met celebrant kardinaal Wim Eijk en 
concelebrant pastoor Hans Boogers i.v.m. Allerzielen  
maandagen 5 november en 3 december om 10:00 uur ter intentie van 
allen die op deze begraafplaats begraven zijn. Na afloop: koffie of thee. 



Oud papier inzameling 
Zaterdag 10 november en 8 december 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. U mag ook komen met uw zwarte  
papiercontainer met blauwe deksel. Zij zullen hem graag voor u legen in  
onze container. 
 
Extra collectes: 
- zondag 4 november deurcollecte voor ‘Zondag voor de Oecumene’ 
Uw bijdrage kan ook per giro: IBAN NL73 INGB000 1087628  
t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Den 
Bosch 
- zondag 11 november, Martinusdag, in de Aloysiuskerk voor de PCI 
- weekend 17 en 18 november deurcollecte ‘Nationale Jongerencollecte’ 
Uw bijdrage kan ook per giro: IBAN NL11 INGB0002784498  
t.n.v. SRKK, Utrecht o.v.v. Jongerencollecte 
- Vanaf aanvang van de Advent op 1 december is de hoofdcollecte voor 
het Adventsproject van de parochie, ‘Taal doet meer’. 
 
DE AGENDA 
 
Lezing over Georgië  
Woensdagavond 7 november om 20 uur een lezing over Georgië. 
Pastor Paul Brenninkmeijer is er met een groep familieleden en vrienden al 
vier keer geweest, en ook in dit jaar opnieuw. De reisleider daar is een 
Georgiër en deze is tevens leider van een groep Georgische muzikanten en 
zangers die elke twee jaar een tournee door Nederland maakt. Pastor Paul 
Brenninkmeijer toont bij deze lezing een serie prachtige foto’s van dit 
boeiende land, vol natuurschoon en vol schitterende oude kerken. Hij 
vertelt over de bewogen geschiedenis en de actuele problematiek en 
mogelijkheden van dit land. Ook vertelt hij over de spanning die er binnen 
de orthodoxe kerk aldaar is om enerzijds de oude waarden van de traditie 
te bewaren en anderzijds het contact met de moderne leefwereld van de 
gelovigen niet te verliezen. Iedereen die hier belangstelling voor heeft is 
op woensdag 7 november van harte welkom.  
Op zaterdag 17 november a.s. treedt de Georgische zanggroep onder de 
naam Khareba & Gogia op in de Oosterkerk nabij de Woudenbergseweg in 
Zeist. Zie www.Khareba.nl 
 
Vrijdagmiddag 9 november bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep 
De 3e bijeenkomst is ook weer 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 
 

Dinsdagavond 13 november bijeenkomst Geloven Nu 30 - 60 groep 
De 3e bijeenkomst is ook weer van 20:00 - 22:00 uur in ons kerkcentrum. 
Begeleider: pastor Piet Rentinck 
Opgave en informatie bij José Krul via e-mail: gjmkrul@yahoo.co.uk,  
tel. 06-28577097 
 
Woensdag 28 november bijeenkomst R.K. Vrouwencontact  
Aanvang: 14:00 uur. Sinterklaas vieren. 
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,-- 
 
VOORUITBLIK 

 
Mini-Kerstmarkt 2018  
eind november en begin december 
Kerstmis duurt nog wel even. Maar toch. We doen 
het toch weer! Een Mini-Kerstmarkt houden eind 
november en begin december. Te weten: 
zaterdag 24 en zondag 25 november, zaterdag 1 en 
zondag 2 december en zaterdag 8 en zondag 9 
december steeds rond de vieringen. 
EXTRA: zaterdagmiddag 8 december van 14:00 – 
17:00 uur. 
 

Als u nog kerstspullen (-ballen, -kaarten, - bomen, -versieringen, enz.), 
puzzels, spelletjes en ontspanningslectuur (voor groot en klein) 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 23 
november tussen 10:00 en 12:00 uur en in het weekend 17 en 18 
november rond de vieringen (m 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. 
 
Wij kunnen nog help(st)ers 
gebruiken! 
Vindt u/vind je het leuk om 
mee uit te zoeken, mee op te 
zetten, mee te verkopen of 
andere hand- en spandiensen 
te verrichten, op één of 
meerdere momenten in 
bovengenoemde periode 
meldt dat dan bij Ton van Schaik, e-mail ton.vanschaik@ziggo.nl of per 
telefoon 030-2899420 / 06-21536725 
 



Zingen op Kerstavond maandag 24 december in de Nachtmis 
 

Het is  nog wel een beetje vroeg, 
maar … 
Iedereen die graag mee willen zingen 
met GerBerJan in de Kerstnachtmis 
om 21:00 uur is van harte welkom 
om het koor te komen versterken. De 
Kerstrepetities zijn op de 
maandagavonden 26 november, 3, 
10 en 17 december steeds van 19:30 
tot 20:45 uur. 

Wil je mee zingen? Het is van belang dat je alle repetities aanwezig bent. 
Wil je meer weten of aanmelden? Mail naar dirigente Miriam Klaassen 
mwk@hccnett.nl of secretaris Angelique Versteegh a-versteegh@online.nl 
 
Eerste Communie 2019 
 
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, 06-
41034766. Ook kan zij verdere informatie geven als u vragen hebt.  
 
- De viering van de Eerste Communie staat gepland op zondag 12 mei 
2019. 
 
Koorleden gevraagd 
 
Het koor Wladimirskaja dat zingt tijdens de Byzantijnse vieringen zoekt 
nieuwe leden. Hebt u interesse? U bent meer dan welkom. Kom eens 
kijken en meezingen bij een repetitie op de twee dinsdagavonden 
voorafgaand aan de Goddelijke Liturgie. Bel voor meer informatie de 
dirigent, Gerard van Kalken, tel, 0182 384593 
 
Data vieringen komende tijd: 
Zondag 18 november, zondag 16 december, dinsdag 26 december (2e 
Kerstdag), zondag 6 januari, zondag 20 januari. 
 
 

TERUGBLIK 
 
De Misdienaars, MiJoBe 
 
Net zoals voorgaande jaren, presenteerde ook dit jaar MiJoBe zich in de 
viering van zondag 7 oktober 2018. MiJoBe bestaat uit 2 begeleiders en 6 
misdienaars. (En een nieuwe misdienaar is eind oktober begonnen. Van 
harte welkom). Helaas kon Thomas er niet bij zijn. 
 

Na de presentatieviering 
was er een deurcollecte. 
De opbrengst van de 
deurcollecte was 
€194,05, hartelijk dank 
hiervoor. 
We zijn naar bij één van 
de begeleiders thuis gaan 
lunchen. Daarna hebben 
wij samen spelletjes, 
zoals Wie/wat ben ik? en 
Twister gespeeld. De dag 
hebben we afgesloten 
met pizza. We hadden 

het allemaal naar onze zin. Het was een leuke dag. 
 
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

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: 
- de collecten in september voor de parochie: €. 700,24 
- de deurcollecten voor derden: €. 167,20 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €. 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €. 101,83 
Allen heel hartelijk dank! 
 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie december 2018 nr 10 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 24 
november 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 11 november. 


