Agenda en informatie
Openingstijden Kerkcentrum
maandag t/m vrijdag van 10:00 – 12:00 uur
Spreekuur pastor Gérard Martens
maandag 15 januari 10:00 – 11:00 uur. Daarna voorlopig op aanvraag.
Vieringen
zaterdag 18:30 uur; zondag 11:00 uur, 3e zondag van de maand
10:30 uur. Zie ook het overzicht in het magazine Tussentijds.
in de Mariakapel
vrijdag 5 januari 10:00 uur Eucharistieviering pastor Oostendorp
donderdag 18 januari 19:00 uur Rozenkrans gebed diaken Van Kleinwee
vrijdag 19 januari 10:00 uur Woord- en Communieviering pastor Harmsen
vrijdag 2 februari 10:00 uur Eucharistieviering pastor Oostendorp
vrijdag 2 februari 19:00 uur Rozenkransgebed diaken van Kleinwee
donderdag 15 februari 19:00 uur Rozenkransgebed diaken van Kleinwee
vrijdag 16 februari 10:00 uur Woord- en Com.-viering pastor Harmsen
vrijdag 2 maart 10:00 uur Eucharistieviering pastor Oostendorp
Taizé
- zaterdag 6 januari, 3 februari en 3 maart 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.
in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara
maandag 8 januari en 5 februari en 5 maart 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
- zaterdag 6 januari, 10:30 uur Byzantijnse Eucharistieviering
- zondag 7 januari, 11:00 uur Driekoningen, Eucharistieviering en
Nieuwjaar wensen
- zondag 14 januari, 11:00 uur Woord- en Communieviering
(begin Internationale week van het gebed)
- zondag 21 januari, 10:30 uur Byzantijnse eucharistieviering
- zondag 28 januari, 11:00 uur Eucharistie met Sur./Ant. gemeenschap
- zondag 11 februari, 11:00 uur en voorstellen van de 1e Communicanten
- zondag 18 februari, 10:30 uur Byzantijnse eucharistieviering
- zondag 25 februari, 11:00 uur Eucharistie met Sur./Ant. gemeenschap
- vrijdag 2 maart, 15:00 uur Byzantijnse eucharistieviering
het Gelegenheidskoor
zingt op zondag 14 januari, 4 februari en 4 maart om 11:00 uur. Iedereen
mag meezingen. Wel graag aanwezig bij de repetitie die begint om 9:45 u.
Oecumenische Vesper in de Vastentijd
woensdag 21 en 18 februari, 19:00 uur (ds Koops of pastor Harmsen)
Collecten
- Deurcollecte, weekend 27 en 28 januari voor Cordaid/Memisa
- Hoofdcollecte: Aswoensdag en alle weekenden in de Veertigdagentijd
voor het Vastenproject van de parochie.

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)
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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
***************************************************************

Van harte wensen wij u allen een
Zalig Nieuwjaar en alle goeds in 2018

Zondag 7 januari, na de viering, is de gelegenheid om
elkaar het beste te wensen voor dit net begonnen nieuwe jaar.
Wilt u het al eerder doen?
Zaterdag 6 januari om 16: 00 uur geeft Hendrik Vonk, samen met 4
andere solisten een Nieuwjaarsconcert in ons kerkcentrum. Het concert
duurt één uur. Na afloop is er ook gelegenheid elkaar te ontmoeten onder
het genot van een drankje. (deurcollecte ter dekking van de kosten)
***************************************************************

Nieuws
- In november jl leden hebben we in de gezamenlijke vergadering van
Locatieraad en Pastoraatsgroep met veel dank afscheid genomen van
Ria Molders, als lid van de Locatieraad. Gelukkig blijft ze enkele andere
activiteiten als vrijwilliger nog doen.
- In diezelfde vergadering hebben we besloten dat het Misintentieboek
gehandhaafd blijft, maar dat we niets daaruit voorlezen tijdens de
weekendvieringen. Bij de voorbede wordt dan gezegd. “We bidden voor
de intenties opgeschreven in het Intentieboek”. Het boek wordt wel door
de misdienaar naar voren gedragen. Als u mensen met name genoemd
wil hebben kunt u die opgeven in de receptie met betaling van €11,--.
- Actie Kerkbalans
Binnenkort komt weer de envelop van de Aktie Kerkbalans. Graag uw
aandacht hiervoor. Geen envelop ontvangen? Kijk op het schap in de hal!
- Zoals u mogelijk weet heeft de pastoraatgroep het de laatste tijd niet
makkelijk gehad. Heel mooi, fijn en goed dat vele mensen in onze
geloofsgemeenschap heel veel hebben opgevangen. Heel hartelijk dank
daarvoor. Riet Bouwman, coördinator voor zieken en ouderen heeft wat

deeltaken kunnen overgeven in andere handen. Diaken Piet van Kleinwee deelt
zijn activiteiten m.b.t. de Surinaams/Antilliaanse gemeenschap voor een deel
met mensen uit die groep. Madeleine Bogaerts heeft een deel van haar
taken/activiteiten ook kunnen doorgeven aan anderen. Zoals: Joosje Eelkema
coördineert nu alles rondom Jeugd en Jongeren. Gemma Peek is secretaris van
het Liturgisch Beraad geworden. Gretty Fokker regelt alles rondom de collectes
in onze geloofsgemeenschap. Esther Northausen zorgt voor de liturgieboekjes
van GerBerJan. Ton van Schaik heeft de hele organisatie rondom de Kerstmarkt
op zich genomen. En de giften voor de Voedselbank werden bezorgd door
Adriaan van Oostrum. En nog veel meer werd geregeld en gedaan. U ziet, er
gebeurt veel achter de schermen. Geweldig.
- Zondag 7 januari is om 10:00 uur de afscheidsviering van de Marcusgemeente
van de Marcuskerk. Als u zich daarvoor heeft opgegeven kunt u daarbij zijn.
Namens onze geloofsgemeenschap gaan de leden van de pastoraatsgroep er in
ieder geval naar toe. Het is heel fijn dat het geen definitief afscheid is.
In de Vastentijd is er weer (traditioneel) elke woensdag om 19:00 uur een
Oecumenische Vesperviering, waarin beurtelings dominee Koops en pastor
Harmsen voorgaan. Ook delen ze met ons de volgende bijeenkomsten:
- Marcuskring
Dit seizoen wordt de brief van Paulus aan de gemeente te Filippi besproken. De
brief heeft twee belangrijke bedoelingen. De eerste is dat Paulus het contact
met de Filippenzen wil onderhouden. Omdat hij in de gevangenis zit, kan hij zelf
niet naar Filippi komen. Daarom stuurt hij een brief. De tweede bedoeling van
de brief is dat Paulus de Filippenzen wil bedanken voor het geld dat hij van hen
heeft ontvangen. De brief is positief. Paulus heeft veel om te danken en hij wil
dit met de gemeente delen. In november jl. is een begin gemaakt met deze
brief. Wilt u in januari aansluiten, u bent van harte welkom!
Data: maandagmiddag 8 januari, 12 februari, 12 maart, 9 april en 14 mei
Locatie: Oranje Nassaulaan 2 (onze kerk). Aanvang: 14:30 uur
Informatie: Ds Hans Koops (030-2745036)
- Een Jood, geraakt door Jezus
Paulus leren kennen in de Veertigdagentijd
Naast veel waardering voor Paulus bestaan er nogal wat reserves ten opzichte
van hem.
Gedurende vier avonden in de Veertigdagentijd gaan wij met Paulus in gesprek.
Tijdens de avonden proberen wij hem te verstaan vanuit concrete situaties. Aan
de orde komen thema´s als `rechtvaardiging door het geloof`, `is zijn
boodschap gericht op het individu of gaat dat verder, komt de hele wereld in
zicht?`, `hoe dacht Paulus over de opstanding van de doden en hoe belangrijk
was dat voor hem?` en dat roept weer de vraag op hoe Israël en de volken zich
tot elkaar verhouden? Paulus was geen gemakkelijke man en briefschrijver.
Maar wel een geniale, die de wereldgeschiedenis een ongelofelijke draai
heeft gegeven, in navolging van Jezus van Nazareth!
Data: woensdagavond 21 en 28 februari, 7 en 14 maart
Locatie: Oranje Nassaulaan 2 (onze kerk). Aanvang: 20:00 uur.
Informatie: Ds Hans Koops (030-2745036

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

Aswoensdagviering
14 februari is het Aswoensdag. Er zal weer een gezamenlijke viering zijn
van de geloofsgemeenschappen Wederkomst des Heren, St. Gertrudis en
de Johannes-Bernardus. Ook de gemeenteleden van de samengegane
protestantse gemeenten Marcus en Nicolaï zullen uitgenodigd worden.
Aanvang van de gebedsdienst is 19:00 uur. In de St. Gertrudiskerk.
Voorgangers zijn pastor H. Oostendorp en pastor H. Harmsen.
Het koor: een Ad Hoc koor, samengesteld uit zangers van de 3
geloofsgemeenschappen o.l.v. Ben Rodermans, begeleid door Sjef
Geraerts. Start inzingen 18:15 uur.
***************************************************************

Zie ook in Tussentijds over:
- 17 januari 20:00 uur, lezing door pastor Paul Brenninkmeijer;
- de voorbereiding op de 1e H. Communie;
- de voorbereiding op het H. Vormsel.

_________________________________________________________________________________________________________________

Wel en Wee, Overleden:

- maandag 27 november Truus (Geertruida Hendrika) Grasso – Poelwijk,
73 jaar. Ze was jarenlang een trouw lid van onze geloofsgemeenschap.
Vrijdag 1 december is er afscheid van haar genomen.
- maandag 18 december Tiny Elbertse – Van Rooijen, 90 jaar. Ze woonde
jarenlang aan het Plettenburgplantsoen en daarna in Swellengrebel.
Vrijdag 22 december hebben we afscheid van haar genomen.
_____________________________________________________________________________________________________

Oudpapierinzameling
zaterdag 13 januari en 10 februari 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.

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

Voor in uw agenda: zaterdagmiddag 10 maart wordt er een middag
georganiseerd voor al onze vrijwilligers! Een uitnodiging volgt.
*******************************************************

Collecten en opbrengsten van:
- de Kerstmarkt: €.803,97
- de collecten in december: €.905,98
- de weekendcollecten voor het Adventsproject: €.1037,37
- de PCI: €.248,15
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.209,20
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.161,72
Allen heel hartelijk dank!
********************************************************

Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie maart 2018
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 24
februari 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 12 februari.

