
Agenda en informatie 

Openingstijden Kerkcentrum 
maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur. 

In de vakantie van 9:00 - 10:00 uur 

Spreekuur pastor Gérard Martens 
Op aanvraag (via receptie van het kerkcentrum of rechtstreeks,  

zie telefoonnummer in Tussentijds Magazine) 

Wel 
Gedoopt: 

- zondag 24 juni, tijdens de viering Rithika (Christine) Nallanthamby, 

geboren op 28 juli 2017, dochter van Ruban Nallanthamby en Nalayim 

Anthonypillar, zusje van Sada. 

 

Vieringen 
zaterdag 18:30 u.; zondag 11:00 u.; 3e zondag van de maand 10:30 uur.  

(behalve in juli) 

in de Mariakapel 
- donderdag 19 juli 19:00 uur  Rozenkransgebed.  

- woensdag 15 augustus 19:00 uur Rozenkransgebed 

- vrijdag 6 juli en 3 augustus 10:00 uur Eucharistieviering  

- vrijdag 20 juli, 17 en 31 augustus 10:00 uur W&C-viering  

Taizé 
- zaterdag 7 juli en 1 september 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 de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap 

zondag 29 juli en 26 augustus 11:00 uur.  

met de Byzantijnse gemeenschap 

zondag 19 augustus 10:30 uur 

in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
maandag 2 juli, 6 augustus en 3 september 10:00 uur Eucharistieviering 

ter intentie van allen die op deze begraafplaats begraven zijn. Na afloop 

wordt u in de Willibrordkamer een kopje koffie/thee aangeboden. 

Speciaal 

- Zondag 8 juli afsluiting van het seizoen! 

- Zondag 2 september Start van het nieuwe seizoen! 

Deurcollecte 

- 25 en 26 augustus voor MIVA, Missie Verkeersmiddelen Actie  

U kunt ook geld overmaken op: IBAN NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 

MIVA, Den Bosch. Thema: Maak zorg bereikbaar in Zimbabwe 
Vervoer is hier van levensbelang.. 

Oudpapierinzameling 
zaterdag 14 juli, 11 augustus en 8 september in de container op het 

parkeerterrein achter de Musketon in Lunetten. Bak open van 08:00 -

18:00 uur. Van 10:00 – 14:00 uur zijn er vrijwilligers om het van u aan te 

pakken. 

 

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) 

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

6                                                         juli en augustus 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 
************************************************************** 

VAKANTIE 

De vakantie gaat beginnen en alles gebeurt op een kleiner pitje. Hopelijk 

kan iedereen genieten van deze rustige tijd en het hopelijk mooie weer. 

Het Kerkcentrum gaat niet dicht en er zijn zelfs wat 

activiteiten waar u van harte welkom bent. 

Wij wensen u allen een hele mooi fijne periode toe. 

Ton en Madeleine 
************************************************************** 

LET OP:  OPENINGSTIJDEN KERKCENTRUM IN DE VAKANTIE 

Tijdens de schoolvakantie zal het kerkcentrum vanaf maandag 16 juli t/m 

vrijdag 24 augustus geopend zijn en de receptie bemenst van 09:00 -  

10:00 uur. Op woensdag 1 augustus en op de vrijdagen dat er een  

viering is, 20 juli, 3 en 17 augustus, zal dat langer zijn. 
************************************************************** 

LET OP:  

-Woensdag 15 augustus, Maria Tenhemelopneming, 19:00 u. 

Rozenkransgebed, tevens zal de capitulatie van Japan herdacht  

worden.  

Daarom, géén Rozenkrans bidden op 16 augustus, de derde donderdag van 

deze maand! 
 

- Zondag 15 juli 

géén Byzantijnse viering om 10:30 uur. Wel om 11:00 uur een 
eucharistieviering met als voorganger pastor Paul Brenninkmeijer 
 

- Zaterdag 4 augustus 

géén Taizéviering. Wel om 18:30 uur een Woord- en Communieviering  

met als voorganger pastor Hans Harmsen 
************************************************************** 

mailto:ton.vanschaik@ziggo.nl


Activiteiten tijdens de vakantie 
 

- Woensdag 18 juli ‘een Zonnige dag voor de ouderen’ 

Alle ouderen in Hoograven, Tolsteeg en Lunetten zijn van 

harte welkom in ons Kerkcentrum voor een gezellige dag 

van 10:30 - 15:30 uur. 

De dag zal geopend worden door onze nieuwe pastoor Hans Boogers.  

Hij zal daarna blijven voor nadere kennismaking, tot en met de lunch. 

Daarna is er ook nog een gezellig samen zijn. 

Voor koffie, thee met wat lekkers, de lunch en wat andere  

versnaperingen wordt gezorgd.  
 

De voorbereidingsgroep: Ans, Herman, Gré,Hans, Maddy, Madeleine, Riet 
 

U kunt zich tot uiterlijk 10 opgeven via bijgesloten formulier of in het 

kerkcentrum bij de gastvrouwen in de receptie 
 

- De `Zon en Zin´ Inloopmorgen 
 

is deze zomer op vier woensdagochtenden in ons kerkcentrum 

In de zomer gaan veel mensen er op uit. Sommigen zoeken verre oorden  

op, anderen blijven wat dichter bij huis. Ook zijn er heel veel mensen die, 

om welke reden dan ook, geen vakantie hebben. 

Voor alle thuisblijvers staat op woensdag 25 juli en woensdag 1, 8 en 

15 augustus de deur van de kerk om 10.00 uur open tot 12:00 uur. 

Er is een (stam)tafel met kranten en tijdschriften, er is alle ruimte voor 

ontmoeting, aanspraak en gezelligheid. 

Uiteraard wordt er gezorgd voor een kopje koffie of thee. 

Weet dat u van harte welkom bent. Wij begroeten u graag! 

Hiervoor hoeft u zich niet op te geven. 
 

SamenHoograven, Tamara Leguit 

Nicolaïkerk, Hans Koops 

Pastoraatsgroep Johannes - Bernardus 
************************************************************** 

Ziekenzalving 8 en 9 september 
 

Tijdens de vieringen op zaterdag 8 (18:30 uur) en zondag 9 september  

(11:00 uur) kunnen zieke en oudere mensen het Sacrament van de Zieken, 

oftewel de ziekenzalving, ontvangen. U bent, samen met uw familie, van  

harte welkom. U kunt zich hiervoor telefonisch opgeven bij ons kerkcentrum 

door de week ’s morgens tussen 10:00 en 12:00 uur (tijdens de vakantie  
tussen 9:00 en 10:00 uur) 030-2880212. Langskomen kan natuurlijk ook 

In de hal ligt ook een informatieformulier met opgave strook. 
 

Met vriendelijke groet, namens de pastoraatsgroep mw Riet Bouwman 

(tel. 030-2884909) en diaken Piet van Kleinwee (tel. 030-2884675) 
*********************************************************************************** 

Zondag 1 juli 40 jaar GerBerJan 11:00 uur 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd voor de feestelijke viering met na afloop 

koffie en thee met wat lekkers om gezellig even na te praten. 

Miriam, Paul, Jan Arie, Ed, Stefan, 

Ria, Gré, Marijke, 

Els, Brigith, Jarieke, 

Esther, Madeleine, Elly, Irja, 

Gemma, Marloes, Angelique 
 

 
(een bijna compleet GerBerJan) 

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

Collecten en opbrengsten voor derden: 
 

- de collecten in juni voor de parochie: €.555,95 

- de deurcollecten voor derden: €.115,90 

- de bijdragen voor de Voedselbank: €.87,70 

- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.112,06 

Allen heel hartelijk dank! 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie september 2018 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 25 
augustus 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 augustus. 
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