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De 343ste verjaardag van de ORKA
Op zondag 1 oktober vieren we de ORKA-dies in de
Eucharistieviering waarin aartsbisschop Joris
Vercammen voorgaat. Na afloop van de dienst bent u
van harte welkom in ‘In de Driehoek’ bij de receptie
die de O.R.K.A. u allen aanbiedt.
Na de receptie vindt de heropening van de
gerestaureerde regentenkamer plaats, evenals de
officiële ingebruikname van de verbouwde Mariahoek.
Ook hierbij bent u van harte welkom.

Doopviering
Op zondag 1 oktober zal bisschop Joris, bij
uitzondering voorafgaand aan de mis, om 9.15 uur het
sacrament van de doop bedienen aan Ammar. De
liturgie zal in het Engels zijn. Welkom!

Senioren koffie ochtend
Op woensdag 4 oktober om 10.30 vindt de
halfjaarlijkse seniorenkoffieochtend plaats. Naast de
gezelligheid onder elkaar is er ook tijd om de
activiteiten van de het komend jaar te bespreken. U
bent van harte welkom in het schoollokaal van de
ORKA.

Driehoekmarkt
Na een jaartje pauze vanwege de verbouwing is nu de
voorbereiding voor de Driehoekmarkt 2017 in volle
gang. Uw hulp hierbij is van harte welkom, meld u zich
dan bij Elly of Cathelijne. De Driehoeksmarkt wordt
gehouden op zondag 5 november na de kerkdienst.
Meer hierover kunt u lezen in SKZ.

Loten en strippenkaarten
Wat zou de Driehoekmarkt zijn zonder verloting? Na de
kerkdienst zijn de loten te koop; een boekje kost
€ 3,50, drie boekjes voor €10,00.
Ook worden er dit jaar strippenkaarten verkocht
waarmee u eenvoudig een hapje of drankje kunt
betalen, dit scheelt tijd en moeite op de dag zelf.

Bespreking Synodestukken
Hoewel de Synodestukken tot op heden nog niet
binnen zijn, staat al wel de bespreking daarvan
gepland en wel zondag 15 oktober na de viering.
Mocht u mee willen praten met de twee synodalen
over de stukken bent u hierbij van harte welkom.
Zodra de stukken binnen zijn zullen wij deze aan de
belangstellenden toe sturen: meld u zich daarvoor
even bij pastoor Jutta (jutta@okkn.nl)

Belangstellendenkring
De volgende avond voor belangstellenden is op
dinsdag 10 oktober om 20.00 uur in de pastorie.
Interesse? Welkom! Meld je bij een van de pastores.

Extra Collecte
Op zondag 15 oktober zal er een extra collecte zijn
voor de ontwikkelingssamenwerking. Er zijn vele
problemen in de wereld, door natuurgeweld of door
menselijk toedoen en alleen en gezamenlijk werken
aan oplossingen zorgt voor resultaat. Voor dit werk in
kerkelijke context vraagt het Collegiaal Bestuur u via
deze collecte om uw bijdrage hieraan.

Stilte-uur
Elke woensdag staan de deuren van de kathedrale kerk
open naar de stilte. Vanaf 17.45 uur klinkt wat rustige
muziek. Om 18.00 uur, na het luiden van de klokken,
is er een korte schriftlezing gevolgd door een kort
gebed. Dan is er stilte die om rond 18.40 wordt
afgesloten met een lied van Taizé. Allen welkom!

Wekelijkse Choral Evensong & Pub
De eerstvolgende Choral Evensong is op donderdag
5 oktober om 20.00 uur in de Jacobikerk Utrecht en
wordt gezongen door Cantores Martini o.l.v. Remco de
Graas. Van harte welkom! Na de Evensong is er
ontmoeting in de Pub!

Collecte-opbrengsten
De collecte van zondag 17 september t.b.v.
St. Maarten heeft € 295,20 opgebracht; de tweede
collecte t.g.v. het Seminarie was goed voor € 149,58.
De collecte van zondag 24 september heeft € € 165,15
opgebracht.
Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk
bedankt.

Kerkdiensten
Zondag 1 oktober - 10.00 uur Hoogmis.
Zondag na Pinksteren 21. Celebrant is aartsbisschop
Joris Vercammen.
Zondag 8 oktober - 10.00 uur Hoogmis. Zondag na
Pinksteren 22. Celebrant is emeritus pastoor Paul
Brommet.
Zondag 15 oktober - 10.00 uur Hoogmis. Zondag na
Pinksteren 23. Extra collecte voor de
ontwikkelingssamenwerking. Bespreking
Synodestukken na de viering.
Zondag 22 oktober – 10.00 Hoogmis. Zondag na
Pinksteren 24. Celebrant is emeritus priester Jan
Visser.
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag
15 oktober. Kopij kan via de mail worden ingeleverd
vóór woensdag 11 oktober 19.00 uur.

Bereikbaarheid pastores: Pastoor Bernd Wallet. Tel: 030 - 231 50 18. Email: berndwallet@hotmail.com
Pastoor Jutta Eilander. Tel. 06 - 24167893. Email: jutta@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Liturgiewijzer
1 oktober 2017 – Zondag na Pinksteren 21
Zondag van de twee zonen
Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

Gezangnr.

8 oktober 2017 – Zondag na Pinksteren 22
Zondag van de onrechtvaardige pachters
Blz.

Onderdelen van de viering

Boek

rood

222

Gebed van de dag

rood

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Orde v. d. Eucharistieviering rood

Introïtus

blauw

828

Kyrie en Gloria
e
1 Lezing Ezechiël 18,
1-4 en 25-32
Graduale

blauw

Mis 27

e

groen
blauw

2 Lezing Fiippenzen 2, 1-13

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Matteüs 21, 28-32

groen

Evangelie acclamatie

blauw

186

220
187

432
188

304

Koorzang na de preek: “Locus Iste”, Anton Bruckner (1824-1896)
Credo

blauw

311

Voorbeden acclamatie

blauw

968

Offertorium

blauw

713

Eucharistisch Gebed

rood

inclusief Acclamatie

blauw

inclusief het Heilig

blauw

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Gezang na de Communie

blauw

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

3

blauw

Kyrie en Gloria

blauw

e

1 Lezing Jesaja 5, 1-7

groen

Graduale

rood

Mis 27
474

Mis 27
788
478

Onderdelen van de viering

Boek

224

Gebed van de dag

rood

226

413

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Psalm 80a:
9-20

816
189

Halleluja

blauw

463

Evangelie Matteüs 21, 33-43

groen

Evangelie acclamatie

blauw

465 (2x)

Credo

blauw

312

Voorbeden acclamatie

blauw

321

Offertorium

blauw
268: 1,8,9
Liturgisch
supplement

190

inclusief het Heilig

blauw

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 19

Gezang na de Communie

blauw

791

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

28

Mis 19
474

6

478

Gezangnr.

Introïtus

blauw

564

Kyrie en Gloria

blauw

Mis 28

e

189

e

436

Blz.

803:
1,2,3,4
Mis 19

2 Lezing Filippenzen 2, 14-18 groen

Eucharistisch Gebed

190

6

Introïtus

Gezangnr.

15 oktober 2017 – Zondag na Pinksteren 23
Zondag van de koninklijke bruiloft

1 Lezing Jesaja 25, 1-9

groen

Graduale

blauw

191

214

e

2 Lezing Filippenzen 3, 17-21 groen

192

Halleluja

blauw

Evangelie Matteüs 22, 1-14

groen

Evangelie acclamatie

blauw

304

Credo

blauw

313

Voorbeden acclamatie

blauw

317

Offertorium

blauw

555

Eucharistisch Gebed

rood

inclusief het Heilig

blauw

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 28

Gezang na de Communie

blauw

765

Looft en dankt

rood

447

Slotzang

blauw

192

9

458

Mis 28
474

6
767: 1,5,6

820

808

Tot de heilige communie zijn allen genodigd die gedoopt zijn, in hun kerkgemeenschap deelnemen aan de tafel van de Heer en met ons zijn tegenwoordigheid willen vieren.
Na de viering bent u van harte welkom in ons parochiecentrum „In de Driehoek” voor een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er fris.

Blz.

478

