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Driehoekmarkt – brengen en kopen!

St.-Willibrord & St.-Maarten - Vanaf het

Op zondag 5 november is de Driehoekmarkt. We
hopen op een goede opkomst, een gezellige markt en
een mooie opbrengst voor de twee goede doelen!
Artikelen voor de verkoop kunnen naar de pastorie
gebracht worden op vrijdag 3 november van 10-12
uur, en op zaterdag 4 november van 13-15 uur, of
anders na afspraak met Elly.
Boekjes met loten (er zijn weer prachtige, gezellige en
leuke prijzen zoals de tweede prijs: een bon voor een
volledig verzorgde Afternoon-tea voor 2 personen in
Karel V) én strippenkaarten voor hapjes en drankjes
worden verkocht na de viering op 26 oktober, en op de
Driehoekmarkt zelf. Graag tot 5 november!

weekend van 4 en 5 november zindert Utrecht een
week lang van de St.-Maartensactiviteiten. Neem een
folder mee uit de kerk om de stad-brede activiteiten te
ontdekken.
In de kerk vieren wij op 5 november de heilige die
Utrecht ooit aan Martinus toewijdde: onze eerste
bisschop, Willibrord. Op 6 november zijn om 19.00
uur gezongen Willibrordvespers vanuit de 'drie
kathedralen' van de stad in de Dom m.m.v. de
Domcantorij, gevolgd door het symposium 'De Brexit
van Willibrord', waarvoor (gratis) opgave nodig is, zie
SKZ.
Op woensdag 8 november om 17.00 uur Gregoriaanse
Vespers (in het Latijn) in onze kerk met studenten van
het conservatorium, o.l.v. Arnoud Heerings.
De St.-Maartensvespers van ons bisdom zijn op de
vooravond van het feest, 10 november om 17.00 uur
in de kerk, gezongen met de schola cantorum. Op
zaterdag 11 november om 19.00 uur zijn de Vespers
voor St.-Maarten in de Dom met de 'drie kathedralen',
m.m.v. De Cantores Martini, aansluitend een drankje.
Op zondag 12 november vieren we St.-Maarten in de
mis.

Doelen Driehoekmarkt
Traditiegetrouw wordt de opbrengst van de
Driehoekmarkt verdeeld over twee goede doelen, één
binnen onze kerk en één daarbuiten. Deze keer
hebben we dit zeer letterlijk genomen: het interne doel
is een nieuwe 'welkomsttafel' achterin de kerk! Het
externe doel is geografisch ver van ons verwijderd: in
Bangladesh en Nepal zijn ca. 16 miljoen mensen
getroffen door zeer ernstige overstromingen. De
humanitaire crisis in het gebied komt bij ons maar
weinig op het nieuws. Kerk in Actie biedt hulp door het
uitdelen van schoon drinkwater en voedselpakketten in
gebieden die door het water zijn afgesneden van alle
voorzieningen. Noodhulp alleen is niet genoeg. Kerk in
Actie helpt ook mensen zich voor te bereiden op
rampen, en door de klimaatverandering wordt dit
steeds urgenter. Kerk in Actie gaat in Bangladesh
duizend families helpen om zelf weer een inkomen te
verdienen in de landbouw. Op dit moment leren ze
families al zouttolerante gewassen te verbouwen. Een
flink deel van de opbrengst van de Driehoekmarkt
geven we dan ook graag aan Kerk in Actie voor dit
project.

Choral Evensong & Pub op koopavond
Een plek van verstilling en gebed, meditatie,
schoonheid, rust en ontmoeting, met prachtige
koormuziek in de mooiste kerken van de binnenstad.
Op 2 november, Allerzielen, wordt het avondgebed in
de Janskerk gezongen door het St. Joris Kamerkoor
o.l.v. Wouter Verhage. Op donderdag 9 november is
de viering om 20.00 uur in onze Gertrudiskathedraal,
dan zingt het ensemble met Ardaan Dercksen, Gerben
van der Werf en Remco de Graas, dat ook in NPO
Radio 1 Langs de Lijn en Omstreken heeft gezongen.

Belangstellendenkring
Op 1 november a.s. om 20.00 uur gaat de avond voor
belangstellenden over de oud-katholieke visie op de
verering van Maria en de heiligen, zoals Willibrord en
Bonifatius. Welkom na opgave bij een van de pastores.

Feest caravan - Tover samen met bekende
Utrechtse kunstenaar Pet van de Luijtgaarden een
afgedankte oude caravan om in een echt verjaardagsmuseum. U kunt uw oude feestversieringen en vrolijke
spullen meenemen en zien hoe ze verwerkt worden in
een blijvend, rijdend museum! Op die manier plaatsen
we in deze tijd van Sint-Maartens-feesten het thema
'delen' in het licht van hergebruik van overvloedige
feestspullen. Zie ook de flyer in de kerk!

Ontmoeting met onze bisschop - Binnenkort
brengt onze bisschop Joris een werkbezoek aan onze
parochie. Op zondag 26 november gaat hij voor in de
mis, en daarna wil hij graag zoveel mogelijk van u
ontmoeten om met elkaar na te denken over het
parochie zijn in deze tijd. Ter voorbereiding heeft het
kerkbestuur op basis van ons parochiële beleidsplan
een praatpapier gemaakt. Dit ligt vanaf zondag 5
november voor u klaar in de kerk, of kunt u digitaal
opvragen bij het kerkbestuur.

Kerkdiensten
Zondag 29 oktober – 10.00 uur Hoogfeest van
Allerheiligen met gedachtenis van Allerzielen.
Na de viering is er omstreeks 12.45 uur een
gebedsmoment op het oud-katholieke gedeelte van de
begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat.
Zondag 5 november - 10.00 uur Hoogmis. Feest van
de H. Willibrord, apostel van de Nederlanden
Zondag 12 november - 10.00 uur Hoogmis. In deze
viering zal Elissa Dido worden gedoopt, dochter van
Joren en Renate.

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
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 12 november.
Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag 8 november 19.00 uur.

Liturgiewijzer
5 november 2017 – H. Willibrordus
apostel der Nederlanden

29 oktober 2017 – Allerheiligen
Met gedachtenis Allerzielen
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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.

