
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. 3e donderdag 19:00 uur. 
 

door de week in de Mariakapel 
- vrijdag 3 mei 10:00 uur Eucharistieviering, pastor H. Oostendorp 
- vanaf donderdag 2 mei, elke dinsdag- en donderdagavond in de 
Meimaand om 19:00 u. Rozenkransgebed, diaken P. v. Kleinwee 
 

Taizé 
- zaterdag 4 mei en 1 juni 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 5 mei 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 19 mei 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus m.m.v. 
Wladimirskaja 
 

met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- zondag 26 mei 11:00 uur, Eucharistieviering m.m.v. Diversity 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 6 mei en 3 juni 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 
- zaterdag 11 en zondag 12 mei, na de viering, i.v.m. Roepingenzondag.  
U kunt uw bijdrage ook overmaken op:  
IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88  
t.n.v. Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 11 mei 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) 

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

4                                                                              mei 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 
********************************************************************** 
MEIMAAND, MARIAMAAND 
Dat vieren we vanaf donderdag 2 mei met op elke dinsdag- en 
donderdagavond om 19:00 uur het bidden van het 
Rozenhoedje (Rozenkransgebed) in de Mariakapel o.l.v. diaken 
Piet van Kleinwee. 
Te weten: dinsdagen 7, 14, 21, 28 mei en 
donderdagen 2, 9, 16, 23 mei en  
op 30 mei met uitstelling van de monstrans. 
(foto: het Mariabeeld in onze Mariakapel) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zaterdag 4 mei: Dodenherdenking 
Zoals elk jaar is er een bijeenkomst bij de Vrijheidsboom aan de 

Julianaweg. Ook dit jaar zullen we met 
een afgevaardigde van de Marcus-
Nicolaï gemeente bloemen neerleggen. 
De stille tocht zal om 19:30 uur 
beginnen bij de (vm.) Marcuskerk 
(Wijnesteinlaan 2). U kunt meelopen. 
Harmonie Excelsior zal weer het 
geheel opluisteren met muziek. Om 
20:00 uur zal er 2 minuten stilte 
zijn. Gevolgd door enkele toespraken. 
Vervolgens kunt u bloemen 
neerleggen. Na afloop is er 
gelegenheid om na te praten met een 
kopje koffie of thee bij Scouting 
Hoograven aan de Verlengde  

(foto: Bloemlegging 4 mei 2018)          Hoogravenseweg 225. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Gedoopt: 
 

- zondag 7 april, tijdens de viering, Tyrique Melcherts, 1 jaar. 
 

- zondag 28 april, tijdens de viering, Chanell Eveline Asaiti, 15 jaar. 
 

Overleden: 
 

- donderdag 29 maart Bep (Gijsbertha Maria) Wolswijk-Peters, 96 jaar. Ze 
woonde tot halverwege vorig jaar in Lunetten en tot haar overlijden op 29 
maart jl in Isselwaerde te IJsselstein. Ze was een trouw lid van het 
gemengd koor van de Sint Bernarduskerk. Vrijdag 5 april is er in de kapel 
van St. Barbara afscheid van haar genomen. 
 

- donderdag 18 april Thea (Dorothea Louisa) Lemaire, 94 jaar. Woonde 
jarenlang in Lunetten en was een o.a. een trouw lid van het Lunettenkoor. 
De laatste 3 jaar woonde ze in de Voorveldse Hof. 
Vrijdag 26 april is in Daelwijck afscheid van haar genomen. 
*************************************************************** 
DE AGENDA 
 

Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep 
Vrijdagmiddag 10 mei 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 14 mei 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 
 

Bijeenkomst R.K. Vrouwencontact  
Woensdag 15 mei. Aanvang: 14:00 uur. Vooraf om 13:30 uur een 
kerkdienst, ter afsluiting van het seizoen. Daarna o.a. spelletjes. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wel eerst aanmelden. Bij: Joke 
Klabbers (secretaris), tel. 030-8785090 of Thea van Oostrum 
(penningmeester). Contributie voor een jaar is €25,-- 
 

Zaterdag 18 mei Grote Schoonmaak van de kerk 
Komt u helpen? 
We beginnen om 9:00 uur met 
een kopje koffie of thee en 
dan … aan de slag.  
De hele kerk wordt onder 
handen genomen, zodat we er 
met Pinksteren op ons 
Paasbest uitzien. 
We kunnen uw hulp heel goed 
gebruiken. 
************************************************************************************ 

Dank voor hulp 
Een mooi weekend 13 en 14 april 
13 april kregen we hulp in onze papierbak van Hans Krul (vm. 
Gertrudisgeloofsgemeenschap) en 
14 april zamelde de geloofsgemeenschap van de Wederkomst des Heren 
Voedsel en geld in voor ons Voedselbankproject in Lunetten.  
We zijn Hans Krul voor zijn hulp en de mensen van de 
geloofsgemeenschap Wederkomst des Heren voor hun bijdragen heel 
dankbaar. Ook de mensen van de Voedselbank waren er heel blij mee. 
************************************************** 
Aswoensdag en Paastriduüm 

Ook dit jaar hebben we de 
vieringen van Aswoensdag en 
het Paastriduüm (Witte 
Donderdag, Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag) gezamenlijk 
voorbereid en gevierd met 
mensen van de 
geloofsgemeenschappen 
Wederkomst des Heren en de 
(vm.) St. Gertrudis.  
Mooie, ingetogen vieringen. 
Tijdens de Paaswake in de 
prachtig met bloemen versierde 
kerk zijn de Paaskaarsen van de 
Wederkomst des Heren en de 
Johannes-Bernardus gewijd en 

(foto: de wijding van de huispaaskaarsen)           ook de 22 Huispaaskaarsen.  
************************************************************************************ 

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 maart: 
- de collecten voor de parochie: €. 830,18 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €. 94,45 
- de collecten voor het Vastenproject: €. 894,84 
- de collecte voor de PCI: €. 222,60 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €. 87,59 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie juni 2019 nr. 5 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 26 
mei 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 12 mei. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 


