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Vastenoffer

Latijnse Vespers in de Veertigdagentijd

De vastenactie voor het door de Koptische zusters
gerunde El Salam ziekenhuis in Egypte heeft in de
parochie tot nu toe al € 1120,65 opgebracht. Dit is
inclusief de collecte die gehouden is bij het huwelijk
van Piet en Marijke. Met ons vastenoffer steunen wij
het ziekenhuis in Beni Souef, waar de Missie St Paulus
een band mee heeft opgebouwd. Ditmaal gaat het om
zorg voor de armsten en de aanschaf van een AED.

Op woensdag 14 maart om 17.00 uur: gregoriaanse
Vespers in de kerk met studenten van het
conservatorium (onze achterburen) o.l.v. Arnoud
Heerings. Ze zingen psalmen, een hymne en gebeden
voor de veertigdagentijd in de hedendaagse vorm van
vespers, en in het Latijn. Piet van der Steen begeleidt
op het koororgel. Allen welkom.

Van de diaconale werkgroep

Heb je de regie van je leven in eigen handen? Onder
de titel 'Nu ik oud word' publiceerde een kerngroep
van de Raad van Kerken in Nederland, onder
voorzitterschap van de aartsbisschop van Utrecht, Joris
Vercammen, onlangs een brochure over de laatste
levensfase en over vragen rond levensbeëindiging. Een
brochure om zorgvuldig om te gaan met belangrijke
vragen. Van harte aanbevolen. Een link vindt u op
http://www.raadvankerken.nl/?b=4925

In het najaar en tijdens de Advent is opgehaald en via
de bank binnengekomen: steun Syrische Kerken (via
Kerk in Actie) € 793,80; voor de voedselbank Utrecht
€ 180; voor overstroomde gebieden (via Kerk in Actie)
€ 552,20; voor Omduw € 220,69. Namens alle doelen
én namens de diaconale werkgroep onze hartelijke
dank!

Halfvasten = lekkers
De vierde zondag van de veertigdagentijd is
halfvasten, zondag Laetare: verheug je – Pasen komt
er aan! Zoals de afgelopen jaren zal ook dit jaar de
kinderkerk bij de koffie iets lekkers verkopen waarvan
de opbrengst naar het vastenoffer gaat. Neem dus
zondag 11 maart kleingeld mee bij de koffie!

Begin nieuwe serie Evensong en Pub
Een moment van schoonheid en verstilling in de week:
een nieuwe reeks Choral Evensong en Pub, het
interkerkelijke project gedragen door de protestantse
gemeente en onze kerk, met inbreng van andere
oecumenische partners, begint weer! Op 8 maart
wordt de viering om 20.00 uur in de Dom gezongen
door de Domcantorij o.l.v. Remco de Graas, op 15
maart 20.00 uur in de Catharinakathedraal door Vocaal
Ensemble Pulse, een jong herenkwartet. De pub wordt
op de avond zelf bekend gemaakt. Hartelijk welkom!

Belangstellendenkring
De avonden voor wie belangstelling heeft in onze kerk,
wat we doen en hoe we vieren en wat je eigen plek
kan zijn, gaan verder op woensdag 7 maart om 20.00
uur in de pastorie. We vervolgen de bespreking van
het credo. Nieuwe belangstellenden zijn van harte
welkom, opgave bij pastoor Bernd.

Collecte opbrengsten:
De eerste collecte van zondag 18 februari heeft
€ 162,45 opgebracht. De tweede collecte t.b.v. het
vastenoffer bracht in totaal € 332,40 op.
De eerste collecte van zondag 25 februari heeft
€ 228,05 opgebracht. De tweede collecte t.b.v. het
vastenoffer bracht in totaal € 480,50 op.

Kwetsbaarheid en voltooid leven

Opnieuw beginnen - Op vrijdag 16 maart
verzorgt Frits de Lange, hoogleraar ethiek in
Groningen, in de Geertekerk de tweede Vrijzinnige
Lezing met als titel: 'Opnieuw beginnen. Radicale
theologie tussen vrijzinnigheid en orthodoxie'. Frits de
Lange verkent vernieuwing in het spoor van Dietrich
Bonhoeffer. 'Heilige onrust', dat De Lange onlangs
publiceerde, zorgde voor de nodige ophef. Kerk open
vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur, prijs € 10 per
persoon, opgave via www.devrijzinnigelezing.nl

De tweede lezing-bijbelkring gaat verder op
maandagavond 12 maart met het lezen van de eerste
brief van Paulus aan de kerk van Korinthe. Meer
informatie: zie SKZ.
Bij de Evangelie acclamatie
“Zie, wij gaan op naar Jeruzalem” zingen we na het
Evangelie. De tekst is uit Lukas 18,31. Jezus is
onderweg naar Jeruzalem, naar zijn intocht en naar
zijn passie, die hij alleen zal volbrengen. Toch zegt hij
tegen zijn leerlingen niet 'ik ga op' maar 'wij gaan op'.
Hij nodigt ons uit om hem te volgen op zijn
pelgrimage. Hij loopt voor ons uit. Soms kijkt hij om:
ben je er nog?

Kerkdiensten
Zondag 4 maart - 10.00 uur Hoogmis.
Derde zondag van de Veertigdagentijd.
De schola zingt.
Zondag 11 maart - 10.00 uur Hoogmis.
Vierde zondag van de Veertigdagentijd.
Zondag 18 maart - 10.00 uur Hoogmis.
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd.

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 18 maart.
Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór
woensdag 14 maart 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
Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk
bedankt.

Liturgiewijzer
e

zondag 4 maart 2018 – 3 zondag van de veertigdagentijd
Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

rood

Orde v. d. Eucharistieviering rood

Gezangnr.

Introïtus (schola)

blauw

386

Introïtus

blauw

229: 1,2,3

Kyrie Litanie

1 Lezing Exodus 20, 1-17

Onderdelen van de viering

Boek

70

Gebed van de dag

rood

413

Orde v. d. Eucharistieviering rood
Introïtus

e

2 Lezing Romeinen 7, 14-25
Tractus

rood

Evangelie Johannes 2, 13-22

groen

Evangelie acclamatie

blauw

473 (2 ½ x)

Credo

blauw

308

Voorbeden acclamatie

blauw

319

Offertorium

blauw

609

Eucharistisch Gebed

rood

e

Psalm 123

929
243

3

inclusief het Heilig

blauw

Mis 2

inclusief Acclamatie

blauw

190

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 2

Gezang na de Communie

blauw

354

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

1 Lezing Jozua 4,
19 - 5, 1 en 5, 10-12

Gezangnr.

Blz.

Boek

73

Gebed van de dag

rood

75

413

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

616

Introïtus

blauw

Kyrie Litanie

e

Blz.

627

2 Lezing Efeziërs 2, 4-10

‘God in de hemelen’, Psalm 137
(zie liederenblad)
244
groen

2 Lezing Hebreeën 5, 1-10

246
groen
‘God in de hemelen’, Psalm 51
(zie liederenblad)
246
groen

Tractus

rood

931

Tractus

rood

Evangelie Johannes 6, 4-15

groen

245

Evangelie Johannes 12, 20-33 groen

Evangelie acclamatie

blauw

473 (2 ½ x)

Credo

blauw

Voorbeden acclamatie

Graduale
e

groen

244

Psalm 125

1 Lezing Jeremia 31, 31-34

Gezangnr.

zie liederenblad
‘Ik zorg voor jou’
(zie liederenblad)

Projectlied kinderkerk

Graduale
e

Psalm 129

blauw

473 (2 ½ x)

311

Credo

blauw

313

blauw

318

Voorbeden acclamatie

blauw

320

Offertorium

blauw

541

Offertorium

blauw

629

Eucharistisch Gebed

rood

inclusief het Heilig

blauw

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 15

Gezang na de Communie

blauw

610

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

1

426

436

inclusief het Heilig

Mis 15
474

5
542A

Eucharistisch Gebed

477

Liturgisch supplement blz. 19
“Martinusmis”, uit het liturgisch
supplement, blz. 5

inclusief Acclamatie

blauw

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

935
247

Evangelie acclamatie

474

5

e

zondag 18 maart 2018 – 5 zondag van de veertigdagentijd
Onderdelen van de viering

zie liederenblad
‘Ik zorg voor jou’
(zie liederenblad)

Projectlied kinderkerk

241
groen
‘God in de hemelen’, Psalm 19
(zie liederenblad)
242
groen

Graduale

blauw

Kyrie Litanie

zie liederenblad
‘Ik zorg voor jou’
(zie liederenblad)

Projectlied kinderkerk
e

Blz.

e

zondag 11 maart 2018 – 4 zondag van de veertigdagentijd

326
474

“Martinusmis”, uit het liturgisch
supplement, blz. 6

Gezang na de Communie

blauw

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

523
5

477

631

617

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.

477

