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Eucharistieviering voor Antillianen en Surinamers en anderen
in de kerk van St. Jan de Doper – St. Bernardus op Zondag
9 Juni 2019 “Hoogfeest van Pinksteren”
Aanvang: 11:00 uur
adres:
Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht.
Beste Mensen,
Hierbij ontvangt U ons maandbulletin met de uitnodiging voor
de viering van 9 juni 2019 “ Hoogfeest van Pinksteren “ ,
om 11:00 uur , en sluiten wij de “ Paastijd “ af.

Op Pinksteren hebben de Apostelen van Jezus de opdracht gekregen om overal het
“ woord van God “ te verkondigen en zo treden wij in de voetsporen van de Apostelen,
want hun opdracht is ook onze opdracht. Op Pinksteren worden de voorbeden in meerdere
talen uitgesproken.
Dit maandbulletin is tevens bedoeld als uitnodiging voor de viering van zondag 30 juni
2019, de laatste Zondag van de maand. In deze viering zal er ook aandacht worden besteed
aan “KETI-KOTI” (Slavernij verleden in Suriname en de vroegere Antillen).
Bovendien berichten wij U wederom over onze Bedevaart naar het Peerke Donders Centrum
in Tilburg op zondag 14 juli 2019. Wij verzamelen om 9:45 uur bij onze kerk St. Jan de
Doper/St. Bernardus, en vertrekken om 10:00 uur naar Tilburg met een Touringcar bus.
De viering in Tilburg begint om 11:00 uur, daarna volgt er gelegenheid voor de eigen
meegenomen lunchpakket. Na de viering kunt U ook achter in de kerk een broodje kopen,
koffie en thee worden U gratis aangeboden..
Vervolgens vertrekken wij om 13:00 uur naar het Peerke Donders Paviljoen voor de Kruisweg.
Na de Kruisweg kunt U de resterende tijd naar eigen inzicht invullen, b.v. het Museum bezoeken
of naar de cafetaria gaan op het complex. Tenslotte vertrekken wij om 16:00 uur naar Utrecht,
en hopen om 17:00 uur weer bij de kerk te zijn.
Gelieve bij slecht weer verwachting de paraplu en/of regenkleding mee te nemen, daar wij de
Kruisweg lopen in de open lucht.
De kosten voor de bus zijn € 13,50 per persoon vooraf te voldoen. U kunt zich opgeven bij
Mevr. Maddy van de Vijver
tel: 06 186 98 313
en het bedrag van € 13,50 storten op rekening
NL 71 ABNA 0502421452
t.n.v. M.F. Lie-A-Lien
met vermelding van: Bedevaart Peerke Donders.
Contant afrekenen kan ook na de viering van Zondag 9 juni ( Pinksteren) en op Zondag 30
juni. laatste zondag van de maand. (gelieve gepast te betalen )
In het weekend van 22 en 23 juni vieren wij het feest van onze eerste patroonheilige
van onze kerk ; H. Johannes de Doper.
Met ingang van juni 2019 zal het Rozenkransgebed niet meer op de derde donderdag van de
maand om 19:00 worden gebeden, maar op de derde woensdag van de maand om 19:00.
Namens de Bestuurscommissie: Mw. J. Esajas, Mw. R. Joghi, Mw. J. Rosalia, Mw. M. Lie-A-Lien,
en Dhrn. S. de Windt en P. van Kleinwee ( Diaken ).
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