
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: 

- mw. (Geertruida Maria) Truus Baars - van Doorn, 92 jaar. Ze woonde 

Oude Houtensepad 30. 

- dhr. ( Martinus Frederik Hendrik) Henk Verboon, 88 jaar, overleden op 3 

mei. Zijn uitvaart was op vrijdag 11 mei. Hij woonde met zijn vrouw aan 

de Simplonbaan 61. 

- mw. (Johanna Elisabeth) Bep Elbertse - Kreeftmeijer, 87 jaar, overleden 

5 mei. Haar uitvaart was op vrijdag 11 mei. Ze heeft heel lang op 

Rottumeroog 6 (Lunetten) gewoond. De laatste tijd in Hof van Transwijk. 

Vieringen 
zaterdag 18:30 u.; zondag 11:00 u.; 3e zondag van de maand 10:30 uur.  

in de Mariakapel 
- donderdag 21 juni 19:00 uur  Rozenkransgebed, diaken P. van Kleinwee.  

- vrijdag 1 juni en 6 juli 10:00 uur Eucharistieviering pastor H. Oostendorp 

- vrijdag 15 en 29 juni 10:00 uur W&C-viering pastor H. Harmsen 

Taizé 
- zaterdag 2 juni en 7 juli 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 

zondag 24 juni 11:00 uur. Feestdag van onze 1e patroonheilige 

Johannes de Doper 

met de Byzantijnse gemeenschap 

zondag 17 juni 10:30 uur 

in de kapel van R.K. begraafplaats St. Barbara 
maandag 4 juni en 2 juli 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. 

Speciaal 

Zondag 8 juli afsluiting van het seizoen! 

Deurcollecte 

weekend 9 en 10 juni voor het Buurtpastoraat. 

Oudpapierinzameling 
zaterdag 9 juni 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) 

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

5                                                                             juni 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: zondag 3 juni 11:00 uur: géén viering in ons kerkcentrum! 

In de Aloysiuskerk is om 10:30 de afscheidsviering van pastoor Ton Huitink 

en pastoraal werker Gerrit Jan Westerveld. 
************************************************************** 

LET OP: zondag 10 juni, 11:00 uur Woord- en Communieviering! 

Dus géén Eucharistieviering, zoals in Tussentijds Magazine staat vermeld. 
************************************************************** 

UITNODIGING 1 Gezellige dag voor al onze ouderen! 

Omdat het jaarlijkse busreisje niet meer mogelijk is willen we onze  

ouderen iets anders gezelligs aanbieden. 

Dus schrijf het vast in uw agenda: 

woensdag 18 juli bent u vanaf 10:30 uur van harte welkom in ons  

kerkcentrum aan de Oranje Nassaulaan 2. Tot ongeveer 15:30 uur.  

O.a. gezellig koffie en thee drinken en voor de lunch wordt gezorgd. 

Onze nieuwe pastoor Hans Boogers zal de bijeenkomst openen en  

vervolgens kunt u kennis met hem maken. 

Verdere informatie en mogelijkheid tot opgeven volgt nog in het  

Tussentijds Magazine van juli/augustus en/of in de bijlage. 

De Pastoraatsgroep en de Locatieraad. 

Wij zoeken nog mensen die ons willen en kunnen helpen met de voorbereiding 

en ook op de dag zelf. 

Informatie en/of opgave bij Riet Bouwman tel. 030-2884909, 

jos_riet.bouwman@hotmail.com 

of Madeleine Bogaerts tel. 030-2817279, madeleinebogaerts@gmail.com 
************************************************************** 

UITNODIGING 2 Geloven Nu groep voor 60+ 

U kunt zich hiervoor nog aanmelden. We beginnen in september op een 

vrijdagmiddag. De bijeenkomst wordt begeleid door Theo van Loon. 

Informatie/opgave bij Madeleine Bogaerts of op de lijst in het kerkcentrum. 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

mailto:ton.vanschaik@ziggo.nl
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Geloven Nu groep (30-60 jaar) dinsdag 19 juni om 20:00 uur 

De Geloven Nu groep van de St. Gertrudisgeloofsgemeenschap komt op 

dinsdagavond van 20:00 - 21:30 uur bij elkaar. De eerstvolgende avond is 

dinsdag 19 juni. Vanaf 19:45 uur inloop met koffie. Aanvang: 20:00 uur. 

Iedereen is van harte welkom. Begeleiding: pastor Rentinck. Locatie: 

Oranje Nassaulaan 2. Informatie en aanmelding: José Krul tel.: 06-

28577097 of email: gjmkrul@yahoo.co.uk 
************************************************************************************ 

Vrijdag 4 mei, Dodenherdenking 

Er waren veel mensen naar de Bevrijdingsboom 

gekomen om mee te herdenken. Een mooie 

bijeenkomst met afvaardigingen van de gemeente, 

de Marokkaanse gemeenschap, Hoogravens 

Belang, het Marokkaanse consulaat, 

buurtbewoners en andere belangstellenden. 
***************************************

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

****** 

Zaterdag 19 mei 

Vormselviering  

In een hele mooie viering zijn ook 

onze twee jongeren, Gwenne 

Braam en Justin Raké gevormd 

door Vormheer mgr. H. Woorts. 

GerBerJan heeft mooi gezongen 

en familie en vrienden waren 

getuigen van de heuglijke 

gebeurtenis. 
(foto: Wim Heijmans) 
*************************************************************** 

Zondag 1 juli: 40 jarig bestaan van het koor GerBerJan 

wordt gevierd in de viering van 11:00 uur. Deze viering zal pastoor Boogers 

voor het eerst voorgaan in onze parochie. In de middag gaat het koor iets  

gezelligs doen (is nog geheim) en ’s avonds lekker uit eten met z’n allen. 
************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

40 jaar GerBerJan (in vogelvlucht) 

Het koor is begin 1978 opgericht op initiatief van 

jongerenpastor Jozef Wissing. Een jongerenkoor voor de 3 

parochies: St. Gertrudis, St. Bernardus en St. Jan de Doper, 

waarnaar het koor ook genoemd is. Beurtelings werd er in 

de 3 kerken gezongen. De eerste viering waarin het koor 

zong was op dinsdag 18 april 1978. Oorspronkelijk was de 

leeftijd tussen 12 en 25 jaar. Vanaf 1988 waren er alleen 

alten en sopranen. Tot Pasen 1985 zijn er 5 dirigenten 

geweest. Vanaf Pasen 1985 tot heden is Miriam Klaassen 

dirigent. 

De begeleiding was in het begin door een combo, later door 

een pianist. Vanaf 1986 begeleidt Paul Havekes het koor op piano. 

Miriam en Paul zijn de vaste pijlers en de bindende factoren van het koor. 

Bij afwezigheid van één van beiden zijn er altijd mensen gevonden die ze  

wilden vervangen. Soms speelt er een andere instrumentalist mee. 

Eerst werd één keer per maand in een van de 3 kerken gezongen, later  

kwam de viering in Lunetten in de school op zaterdagavond erbij. Er werd 

jaarlijks één keer gezongen bij zr. Herma Bus en in Tolsteeg. 

Als er gezongen of gerepeteerd moest worden in de Bernarduskerk,  

moest de piano altijd vanuit het parochiezaaltje (over straat) komen.  

In de Gertrudis moest de piano van achter het altaar komen. 

De Gertrudis viel als eerste af. Toen 27 jaar geleden voor Hoograven,  

Tolsteeg en Lunetten één nieuwe kerk werd gebouwd, bleef er één plek  

over om te zingen. In eerste instantie op de 1e zondag van de maand.  

Ook werd er gezongen bij trouwerijen, doopvieringen, vormselvieringen, werd 

een kerstconcert gegeven in de Johannes-Bernardus, op de kerstmarkt op het 

Smaragdplein (brrrr!) en trad men met Koninginnedag op in het 

Tolsteegplantsoen. Het repertoire is breed: Van Musical tot liederen uit de GvL 

en specifiek het (jongeren)repertoire voor vieringen, één- en meerstemmig 

(bijna 600). 

Lange periode had het koor iemand die met enkele koorleden de voorbereiding 

van de (vaak thema-)vieringen deed. (Paulus van Mansfeld, Danny Hartering, 

Dorris van Gaal, Evelien Klarenbeek). 

Nu wordt de viering door enkele koorleden voorbereid. 

Elk jaar werd er iets gezelligs gedaan. De jubileumjaren werden grootser 

gevierd. Hoogtepunt was het vijftienjarig bestaan met een reis naar Hongarije in  

het kader van de uitwisseling met de Tapolca parochie aldaar. Geweldig! 

Er werd altijd lekker gegeten: Chinees, Japans, Italiaans, Spaans, Frans, 

Pannenkoeken, Indonesisch en zo meer. 

Toen men vanaf 2008 de leeftijdgrens minder strikt is gaan hanteren trok  

het ledental weer aan. Hiermede verviel (terecht) het woord ‘Jongerenkoor’. 
 

Het huidige koor, 19 man en vrouw sterk (inclusief dirigent en pianist),  

bestaat uit een groep trouwe mensen. 2 dames zijn al sinds 1989 lid (ze 

zijn beiden afkomstig uit het toenmalige kinderkoor van de kerk.) Later  

kwamen er nog meer over van het kinderkoor. Vanaf 2008 zijn er weer  

mannen bij. Ze zijn nu met z’n drieën. Verder zijn er 6 alten en 8 sopranen.  

Een hechte groep. Elk jaar komen enkele oud-leden van het koor  

meezingen in de Kerstnachtviering. 
 

(met dank aan Angelique Versteegh, secretaris van GerBerJan.) 
******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************* 

Collecten en opbrengsten van: 
- de collecten in mei voor de parochie: €.1095,73 

- de deurcollecten voor derden: €.190,33 
- de bijdragen voor de Voedselbank: €.136,10 

- de verkoop van de kaarsen in de Mariakapel: €.141,35 

Allen heel hartelijk dank! 
*************************************************************** 
Sluitingsdatum Johannes-Bernardus-Informatie juli/augustus 2018 
Kopij voor de volgende uitgave van ons Informatieblad graag uiterlijk zaterdag 24 juni 
per e-mail naar madeleinebogaerts@gmail.com of op papier in het brievenbakje van de 
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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 juni. 


