
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 1 maart en 5 april 10:00 uur Eucharistieviering, pastor H. 
Oostendorp 
- donderdag 21 maart 19:00 u. Rozenkransgebed, diaken P. v. Kleinwee 
- vrijdag 15 en 29 maart 10:00 uur Woord- en Communieviering, pastor 
H. Harmsen 
 

Taizé 
- zaterdag 2 maart en 6 april 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 3 maart 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 17 maart 10:30 uur Eucharistieviering Byzantijnse ritus 
- vrijdag 5 april 15:00 uur Vespers met voorafgewijde gaven 
met de Surinaams-Antilliaanse gemeenschap 
- zondag 31 maart 11:00 uur Eucharistieviering. 
 

Eucharistieviering in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
- maandag 4 maart en 1 april 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 collecte 
Aswoensdag 6 maart en alle weekenden in de Veertigdagentijd is de 
hoofdcollecte voor het Vastenproject van de parochie, voor bisschop Mirkis 
in Kirkuk. Dit wordt mede georganiseerd door de Vastenactie. 
Giften kunnen overgemaakt worden op: NL21 INGB 0000 0058 50 
t.n.v. Vastenactie Den Haag, o.v.v. ‘Samen studeren en samen leven 
in Irak’ 
 

Oud papier inzameling 
Zaterdag 9 maart 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) 
*************************************************************** 

2                                                                          maart 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 
********************************************************************** 
Wereldgebedsdagviering Vrijdag 1 maart, 19:30 uur,  
Gertrudisschool, Amaliadwarsstraat 2. 
Het motto: samen vieren, samen bidden, samen delen! 
Georganiseerd door leden van de Nicolaïgemeente en van 
de voormalige Gertrudis geloofsgemeenschap. 
Vrouwen uit Slovenië hebben de liturgie voorbereid. 
De collecte-opbrengst is voor drie projecten in Slovenië. 
U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. 
Info: Marlies van der Poel (030-2895010)/ www.wereldgebedsdag.nl. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aswoensdag 6 maart 19:00 uur in ons kerkcentrum 
Gebedsdienst met uitreiken van het Askruisje. Iedereen is 
van harte welkom om mee te vieren. 
De viering is voorbereid door mensen uit de voormalige 
geloofsgemeenschap St. Gertudis en de 
geloofsgemeenschappen van de Wederkomst des Heren en 
de H. Johannes de Doper – H. Bernardus. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Oecumenische vesper woensdagen in de veertigdagentijd, 19:00 u. 
(behalve in de Goede Week) samen met de Marcus-Nicolaï gemeente, in 
ons kerkcentrum. Om en om zullen een dominee en een pastor voorgaan: 
13 maart: ds. Kees Bouman; 20 maart: pastor Hans Harmsen; 27 maart: 
ds. Dirk Neven; 3 april: pastor Gérard Martens; 10 april: ds. Hans Koops 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De Huispaaskaars 2019 
U kunt hem weer bestellen t/m zondag 24 maart. Kosten €10,--. 
Graag vooraf betalen. Als u hem gewijd wilt hebben, kan dat. Hij 
wordt in de Paaswake op 20 april 21:00 uur gewijd. 
Thema op het reliëf: 5 broden en 2 vissen. 



Overleden: 
- donderdag 10 januari, Marian (Maria Johanna Cornelia) Maste – van 
Maarseveen, 71 jaar. Zij woonde aan het Plettenburgplantsoen. Woensdag 
16 januari hebben we in ons kerkcentrum afscheid van haar genomen. 
 

Gedoopt: 
- zaterdag 23 februari in de Mariakapel Dylan Fränkel, 8 jaar. Hij bereidt 
zich voor op de 1e H. Communie later dit jaar in de Aloysiuskerk. 
****************************************** 
DE AGENDA 
 

Bijeenkomst Geloven Nu 60+ groep 
Vrijdagmiddag 8 maart 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 R.K. Vrouwencontact  
Woensdag 13 maart. Aanvang: 14:00 uur.  
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Wel vooraf aanmelden. Het kan 
bij: Joke Klabbers (secretaris), tel. 030-8785090 of Thea van Oostrum 
(penningmeester). Contributie voor een jaar is €25,--  
 

Bijeenkomst Geloven Nu 30 - 60 groep 
Dinsdagavond 19 maart 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 
 

Werkconferentie werkveld Diaconie ‘Dienen en trouw zijn’ 
Woensdag 20 maart 19:30 – 21:30 uur Rafaëlkerk, Lichtenbergdreef 4 
Iedereen die geïnteresseerd is in diaconie, ontmoeten, solidariteit en zorg 
is van harte welkom om mee na te denken en zich te verdiepen, uitgaande 
van het Emmausverhaal, het verhaal dat uitgangspunt was voor de 
pastorale visie “Blijf bij ons Heer”, van maart 2018. Graag aanmelden bij 
het centraal secretariaat: secretariaat@katholiekutrecht.nl 
************************************************************************************ 

Zaterdag 23 maart 2019, Lentekriebels! 
een middag voor al onze vrijwilligers. 
Van 14:30 uur – 18:00 uur,  
met aansluitend een Woord- en Communieviering. 
De uitnodiging , tevens aanmeldingsformulier hiervoor treft 
u aan in dit nummer van Tussentijds als extra bijlage. 
Uiterlijk zondag 17 maart aanmelden. 
 
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

Zomertijd! 
In de nacht van 30 op 31 maart wordt de klok één uur vooruit gezet. 
Consequentie: één uurtje korter slapen! 
Eind oktober krijgt u dat uurtje weer terug! 

Terugblik op 
Woensdag 6 februari: gezellige dag voor onze ouderen 

 

Dankzij een hele goede 
opbrengst van de 
Kerstmarkt 2018 hebben 
bijna 30 dames en heren 
een hele fijn dag gehad, 
woensdag 6 februari jl. 
Koffie met wat lekkers, 
entertainment door Chef 
Sjef and Son (fijn liedjes 
van vroeger gezongen en 
dan ook nog karaoke), 
heerlijk geborreld, een 
fantastische en lekkere 

stamppot maaltijd, 
klaargemaakt door Piet, 
ging er goed in met als 
toetje, na de home-
made appelmoes, een 
fruitsalade voor de 
nodige vitamientjes en 
tot slot spelletjes en 
thee gedronken met een 
lekkere bonbon erbij. 
 

Foto’s: 
boven: ‘proost’ op allen 
rechts: chef Sjef and Son 
************************************************************************************ 

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 januari en februari: 
- de collecten voor de parochie: €. 1185,07  
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.172,55 
- de collecten voor derden: €.138,35 
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.155,17 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie april 2019 nr 3 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zondag 24 
maart 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 10 maart. 
************************************************************** 


