Informatie
uit de
GELOOFSGEMEENSCHAP
H. JOHANNES de DOPER H. BERNARDUS

Agenda en informatie:
Openingstijden Kerkcentrum
maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur
zaterdag en zondag rondom en tijdens de vieringen
Spreekuur pastor Gérard Martens
maandag 13 en 27 november 10:00 – 11:00 uur
Vieringen
- elke zaterdag om 18:30 uur en zondag 11:00 uur, 3e zondag 10:30
uur. Zie het overzicht in het magazine Tussentijds.
in de Mariakapel
- vrijdag 3 november 10:00 uur Eucharistieviering
- donderdag 16 november 19:00 uur Rozenkransgebed
- vrijdag 17 november 10:00 uur Woord- en Communieviering
Taizé
- zaterdag 4 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 2 december 18:30 uur samen met de Marcusgemeente, bij
aanvang van de Advent
in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara
- donderdag 2 november 10:00 uur Eucharistieviering i.v.m.
Allerzielen (zie ook Tussentijds, pag. 10.)
- maandag 6 november 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 29 oktober, 11:00 uur Surinaams/Antilliaanse viering;
einde van de Zomertijd! (U mag een uurtje langer slapen!)
- dinsdag 31 oktober 19:00 u. Rozenkransgebed+uitstelling monstrans
- donderdag 2 november Allerzielenviering 19:00 uur
- zaterdag 11 november, 18:30 uur, Feest van St. Martinus
- zondag 12 november: géén viering in ons kerkcentrum.
Gezamenlijke Martinusviering in de Aloysiuskerk 10:30 uur.
- zondag 19 november 10:30 uur Slavisch/Byzantijnse viering met
Icoonwijding
- zondag 26 november 11:00 uur Surinaams/Antilliaans viering met
herdenking Brasa Dee.
Deurcollecten
- zondag 5 november i.v.m. Willibrordzondag (Oecumene)
- zondag 12 november voor de PCI en Voedselbanken
- weekend 18 en 19 november i.v.m. de Nationale Jeugdcollecte.
Oudpapierinzameling op zaterdag 11 november in de container op
het parkeerterrein achter de Musketon in Lunetten. Bak open 08:0018:00 u. 10:00–14:00 uur met aanpakkers.

Oranje Nassaulaan 2
3523 VR Utrecht
Tel. 030-2880212
(buiten kantooruren voor ziekenzalving en uitvaart bellen: 06 – 51 29 36 31)
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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
***************************************************************

Allerzielen

Donderdag 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.
Wilt u een overleden dierbare laten noemen in de viering dan kan dat.
Opgeven doordeweeks tussen 10:00 en 12:00 uur bij de gastvrouw.
***************************************************************

Icoonwijding zondag 19 november 2017

Op deze zondag worden iconen met een gebed
en zegening gewijd. Tijdens een vakantie heeft
men vaak een icoon gekocht. Er zijn ook steeds
meer icoonschilders in ons eigen land. U kunt
zo'n icoon laten wijden. We beginnen de liturgie
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. Na de
liturgie reikt de priester de iconen weer aan de eigenaren uit, die ze met
een kus in ontvangst nemen.

Wel en Wee

Mini-Kerstmarkt eind november en begin december

Overleden:
- dinsdag 17 oktober Nel (Petronella, Anna) Gresnigt – Van Kleinwee.
91 jaar. Zij woonde jarenlang op Plettenburg, daarna in WZC Tolsteeg
en de laatste periode in de Voorveldsehof. Maandag 23 oktober
hebben afscheid van haar genomen vanuit onze kerk.
__________________________________________________
R.K. Vrouwencontact “Hoograven-Tolsteeg-Lunetten”
Het Vrouwencontact bestaat al 43 jaar. De bijeenkomsten, een keer
per maand op een woensdagmiddag, zijn steeds een heel gezellig
gebeuren en beginnen doorgaans om 14:00 uur.
Het seizoen begint in september en is dus al begonnen. Het eindigt in
mei. Één middag in de maand wordt er iets voor de leden
georganiseerd, bijvoorbeeld creatief bezig zijn, of iemand die
deskundig is over een bepaald onderwerp wordt uitgenodigd om
daarover te vertellen. Er wordt geprobeerd steeds een gevarieerd en
goed programma te bieden. Bijvoorbeeld: 22 november wordt het
Sinterklaasfeest gehouden en 20 december de Kerstviering.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. De contributie is €25,-- per jaar
en er komen geen kosten meer bij. Koffie en drankjes zijn gratis. Twee
keer per jaar wordt er een busreisje gemaakt, dat is wel voor eigen
rekening, maar het wordt altijd zo voordelig mogelijk georganiseerd.
Bij de opening van het seizoen, met Kerst en bij de sluiting van het
seizoen worden deze bijeenkomsten voorafgegaan door een viering in
de kerk.
Bent u geïnteresseerd of wilt u eerst meer informatie, dan kunt
daarvoor terecht bij Thea van Oostrum, e-mailadres:
theaenadriaan@ziggo.nl; tel. 030-2282012
**************************************************
Eerste Communie 2018
In de gemeenschap Johannes/Bernardus begint in januari 2018 de
voorbereiding op de Eerste Communie voor kinderen vanaf groep 4.
1. In november krijgen kinderen op de katholieke scholen in onze
wijken informatie daarover.
Het project bestaat uit 8 zondagochtenden en 2 ouderbijeenkomsten.
De informatieavond voor ouders voorafgaand aan het project is op
donderdag 11 januari 2018 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 22 april
2018.
**************************************************

Kerstmis duurt nog wel even. Maar toch. We
doen het toch weer! Een Mini-Kerstmarkt
houden eind november en begin december.
Te weten:zaterdag 25 en zondag 26 november,
zaterdag 2 en zondag 3 december en zaterdag
9 en zondag 10 december rond de vieringen.
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
13 t/m vrijdag 17 november en maandag 20 t/m vrijdag 24 november
tussen 10:00 en 12:00 uur en in het weekend 18 en 19 november
rondom de vieringen (18:30 uur en 11:00 uur beginnend).
Voor meer informatie kunt u door de week bellen naar het kerkcentrum
030-2880212, tussen 10:00 en 12:00 uur.
********************************************************
Feest Wladimirskaja en Pokrofdag 15 oktober jl
Het was een groot feest. Een volle
kerk, een heel groot koor,
meerdere voorgangers en een
warme sfeer. Ze zijn heel blij dat
ze hun vieringen in onze kerk
kunnen houden. Na de viering
gingen de feestgangers in optocht
naar Plettenburg om verder vieren.
**************************************************

Collecten

De opbrengst van
- de weekendcollecten in oktober: €.485,95
- de deurcollecte voor derden: €.130,15
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.162,83
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.101,18
Allen heel hartelijk dank!
**************************************************
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie december 2017
Hebt u kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad wilt u
dit dan uiterlijk maandag 20 november inleveren, bij voorkeur 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 mailen naar
bovengenoemd e-mailadres, uiterlijk maandag 6 november.

