Agenda en informatie
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,
zie telefoonnummer in Tussentijds Magazine)
Wel en Wee
Overleden:
Ria Reijnen, overleden op zaterdag 20 april. Ze woonde met haar man al
heel lang op Julianaweg 134. Donderdag 26 april is in Crematorium
Leidsche Rijn afscheid van haar genomen.
Vieringen
zaterdag 18:30 u.; zondag 11:00 u.; 3e zondag van de maand 10:30 uur.
in de Mariakapel
- i.v.m. de Meimaand is er elke dinsdag- en donderdagavond om 19:00
uur Rozenkrans bidden o.l.v. diaken P. van Kleinwee. Donderdag 31 mei
met uitstelling van de Monstrans
- vrijdag 4 mei 10:00 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp
- vrijdag 18 mei 10:00 uur Wrd- en Communieviering pastor H. Harmsen
Taizé
- zaterdag 5 mei en 2 juni 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
- 1e Pinksterdag, zondag 20 mei om 11:00 uur,met Voorbede in meerdere
talen.
- zondag 27 mei, laatste zondag van de maand, 11:00 uur.
met de Byzantijnse gemeenschap
2e Pinksterdag, maandag 21 mei 10:30 uur
in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara
maandag 7 mei en 4 juni 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.
met het Gelegenheidskoor
zingt op zondag 13 mei om 11:00 uur. Iedereen mag meezingen. Wel
graag aanwezig bij de repetitie; die begint om 9:45 u.
GÉÉN VIERING
Zondag 3 juni geen viering in onze kerk i.v.m. het afscheid van pastoor
Ton Huitink en pastor Gerrit Jan Westerveld. Gezamenlijke viering in de
Aloysiuskerk om 10:30 uur!
Collecte
weekend 12 en 13 mei deurcollecte i.v.m. Week Nederlandse Missionaris
Oudpapierinzameling
zaterdag 12 mei 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)
**************************************************************

4

mei 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
**************************************************************

LET OP: donderdag 10 mei, Hemelvaartsdag, 11:00 uur Woord- en
Communieviering!
Dus géén Eucharistieviering, zoals in Tussentijds Magazine staat vermeld.
**************************************************************

UITNODIGING 1 Bespreken Pastorale Visie
Voor de leden van pastoraatsgroepen en locatieraden is deze visie al ter
bespreking aangeboden geweest op 14 maart jl.
Pastor Gérard Martens wil deze visie graag komen toelichten aan alle
mensen van binnen en buiten onze geloofsgemeenschap.
Voor de leden van het Liturgisch Beraad zal hij dat doen op de
eerstkomende vergadering (22 mei as)
Voor geïnteresseerden komt er een intekenlijst in de hal van de kerk
liggen. De data en aanvangstijden zijn: woensdag 23 mei, 10:00 uur of
donderdag 24 mei 19:30 uur. Duur ± 1½ uur.
Als u geen boekje en/of de samenvatting heeft kunt u dit aangegeven.
Er wordt gezorgd dat u (z.n. van beide stukken) een exemplaar krijgt.

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

UITNODIGING 2 Geloven Nu groep voor 60+
Uit vragen n.a.v. de bestaande Geloven Nu groep, die voor mensen tussen
de 30 en 60 jaar is, is ons gebleken dat er ook behoefte aan zo’n groep is
voor mensen boven de 60 jaar.
Ook daarvoor zal een intekenlijst komen, zodat mensen die daaraan mee
willen doen zich kunnen opgeven. Daarbij staat ook de vraag naar welk
dagdeel uw voorkeur uitgaat voor zo’n groep (ochtend, middag, avond).
***************************************************************

Loopt u ook mee op 4 mei om 19:30 uur naar de Bevrijdingsboom
aan de Julianaweg?
De stoet begint bij de voormalige Marcuskerk. Bij de boom aangekomen om
20:00 uur 2 minuten stilte, toespraken en bloemlegging.
***************************************************************************************************************************** **************************************************************************************************************************************************************

Bijbelkring (laatste bijeenkomst van deze cyclus)
De brief van Paulus aan de gemeente te Filippi wordt besproken. Wilt u
nog aansluiten, u bent van harte welkom! Nog één bijeenkomst.
Datum: maandagmiddag 14 mei. Aanvang: 14.30 uur
Locatie: Oranje Nassaulaan 2 (Johannes-Bernarduskerk)
Informatie: Ds Hans Koops (030-2745036)
Geloven Nu op dinsdag 22 mei 20:00 uur
De Geloven Nu groep van de geloofsgemeenschap St. Gertrudis komt één
keer per maand op dinsdagavond van 20:00 - 21:30 uur bij elkaar. De
meesten zijn tussen de 30 en 60 jaar oud en komen samen om over hun
geloof te leren en ervaringen te delen. Het is een inspirerende manier om
mensen samen te brengen rond de Schrift, hun levens- en geloofsvragen.
De eerstvolgende avond is dinsdag 22 mei as. Vanaf 19:45 uur is er inloop
met koffie. Aanvang: 20:00 uur.
Voel je vrij om mee te doen! Iedereen is van harte welkom.
Als je je van te voren opgeeft bij José Krul, krijg je tijdig de nodige
informatie en het thema van de avond.
Begeleiding: pastor Rentinck. Locatie: Oranje Nassaulaan 2
Informatie en aanmelding: José Krul tel.: 06-28577097 of email:
gjmkrul@yahoo.co.uk
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Zondag 22 april 11:00 uur 1e Communieviering
10 kinderen zijn die dag
voor het eerst ter
Communie gegaan. In
een volle kerk en in een
hele mooie feestelijke
viering. De kerk was
prachtig versierd. De
kinderen zaten op het
priesterkoor, zodat
iedereen ze goed kon
zien. Wat mij betreft
mogen ze allemaal op
het koor komen, want ze
hebben heel goed
gezongen. De deurcollecte voor het kinderfonds de MAMAS heeft een mooi
bedrag opgeleverd: €256,54.
foto gemaakt door Wim Heijmans
vlnr bovenste rij: Finn Mesker Maire Mesker, Lorenzo Speear,
onderste rij: Vera van Hoof, Jules Mesker, Eliza Sumter, Sada Nallantamby, Yuri
Karsmakers, Noa de Windt,, Noa Verleun.
***************************************************************

Zie ook in Tussentijds Magazine:
- de artikelen over pastoor Huitink, G.J. Westerveld en de nieuwe pastoor.
- pag. 25, 27, 29, 31 en 33 met nieuws uit de locaties
- pag. 20, 21 en 22 met het overzicht van alle vieringen.

Vormselviering op zaterdag 19 mei (Pinksterzaterdag), 18:30 uur
Die dag zullen de jongeren die zich
hierop hebben voorbereid gevormd
worden door hulpbisschop Mgr H.
Woorts in de Catharinakathedraal.
2 jongeren uit onze
geloofsgemeenschap zijn daarbij:
Gwenne Braam en Justin Rakké.
GerBerJan is gevraagd om de viering
muzikaal op te luisteren.
***************************************************************

Jaarlijkse Schoonmaak
Begin maart heeft Hermien van
Gelder een oproep gedaan om op
zaterdag 14 april te komen
helpen bij de jaarlijkse
schoonmaak van het
kerkcentrum met als gevolg dat
we met maar liefst 17
man/vrouw ’s morgens om 9 uur
aan de koffie zaten. Na de koffie
met cake werden er groepjes
gevormd, die ieder een bepaalde
taak op zich nam. Zo waren er
een paar groepjes die de kerkzaal onder handen namen, zoals de banken
schoonmaken, de glas- in- lood ramen zemen, ragebollen, stofzuigen etc.
Andere groepen maakten de Mariakapel, de hal en de zalen schoon,
zeemden de ramen en lamellen tot alles weer spic en span was en weer
anderen waren buiten op ladders bezig om ook daar alles te laten
glimmen. Na nog een kopje koffie te hebben genomen ging iedereen de
laatste puntjes op de “i “ zetten en waren we dankzij de grote opkomst
vóór 12 uur helemaal klaar.
Bedankt allemaal: We kunnen weer een jaartje vooruit.
Ton van Schaik (tekst en foto)
***************************************************************

Collecten en opbrengsten van:
- de collecten in april voor de parochie: €.1158,38
- de deurcollecten voor derden: €.510,18
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.1340,10
- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.158,87
Allen heel hartelijk dank!

***************************************************************
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie juni 2018
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 26 mei
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 13 mei.

Aswoensdag en Paasweek 2018 (een impressie)

Goede vrijdagavond de
Gebedsdienst met Kruisverering.
Er werden weer veel briefjes met
intenties op het prikkeldraad,
waarmee het kruis omwonden was,
geprikt.

Al weer voor het zevende jaar vierden we
Aswoensdag en de dagen van het
Paastriduüm samen met de
geloofsgemeenschappen van de Wederkomst
des Heren en de St. Gertrudis. Vanwege het
afkeuren door de brandweer van de St.
Gertrudiskerk was dit de eerste keer in deze
periode dat de Aswoensdagviering ook in
onze kerk plaats vond.
Pastor Oostendorp stak aan het begin van de
viering de ingezamelde ‘oude' palmtakjes
aan, waarmee de Vastentijd begon.
De Paasweek zijn we gestart op Palmzondag. 15 kinderen hebben een of
twee Palmpaasstok(ken)
gemaakt tijdens de
kindernevendienst. Nadat
ze eerst in de kerk naar het
Paasverhaal geluisterd
hebben en alle palmtakjes
gewijd waren konden ze
met hun lege kruis en een
palmtakje in een bijzaaltje
aan de slag. Aan het eind
van de viering kwamen ze
met mooi versierde kruizen
weer terug. Al zingend een
keer rond in de kerk en
vervolgens een rondje om de kerk. Vele kerkgangers liepen hier mee.
Op Witte Donderdag hielden we de inzameling voor de minder bedeelden
in onze geloofsgemeenschap. Het gemengd koor van de Wederkomst
zong. Een sfeervolle viering. We hebben weer mensen blij kunnen maken
met een goed gevulde tas.
Goede Vrijdag, de Kruisweg, weer
indrukwekkend.

Paaszaterdag de Gezinspaasviering.
De Kinderen die zich voorbereidden op de 1e H. Communie hebben er heel
goed aan meegewerkt zodat het een mooi viering werd. Zingen in het
koortje, mee collecteren, mee lezen. Ook enkele anderen jongeren hadden
een aandeel in het laatste.
In de Paaswake werden 36
huispaaskaarsen en de
Paaskaarsen van de drie
geloofsgemeenschappen gewijd.
1e Paasdag een mooie viering met
de Surinaams/Antilliaanse
gemeenschap.
2e Paasdag de viering volgens de
Slavisch-Byzantijnse ritus met
Wladimirskaja.
Een heel mooie periode van
samen bezinnen en voorbereiding
van het Paasfeest.

