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Advent

Kerstconcert in de kapel

Het seizoen van de Advent is weer begonnen: tijdperk
van verwachting met Johannes de Doper en met Maria.
Aan het begin van de vier Adventszondagen bidden we
een korte litanie in verwachting van de komst van
Christus in het menselijk lichaam, in brood en wijn en
op de dag van de Heer. Zie de liturgiewijzer op de
achterzijde.

Reserveer nu de datum en bestel een kaartje! Op
donderdag 17 december vindt om 20.15 uur een barok
Kerstconcert plaats in de Gertrudiskapel,
georganiseerd door de culturele commissie van onze
kathedrale kerk. Een schitterend programma met
Nederlandse, Duitse en Italiaanse barokmuziek met
naderhand een glaasje Glühwein (of iets anders) in de
foyer. Muziek voor barokviool, blokfluit en orgel door
door het Vredeborch Trio.
Kaarten a 10 Euro te verkrijgen na de diensten in de
kerk of via ons nieuwe emailadres:
concertengertrudiskathedraal@gmail.com.

Nieuwe kanunniken
Het Metropolitaan Kapittel van Utrecht heeft in de
afgelopen week twee nieuwe kanunniken gekozen: de
pastoor van onze parochie Bernd Wallet en de pastoor
van Leiden, onze assisterend pastoor Paul Brommet.
Beiden hebben hun benoeming aanvaard en zullen
tijdens de Nieuwjaarsvespers op 3 januari 2016 als
kanunnik worden geïnstalleerd. Het Metropolitaan
Kapittel is het eerste en oudste adviescollege van de
aartsbisschop van Utrecht.

Adventsboekjes
In de kerk voor twee euro verkrijgbaar zijn nieuwe
Adventsboekjes geschreven door onze bisschoppen.
Titel is Debet - Credit. Ondertitel: Klein handboek over
schuld, schuldgevoel, schaamte, machteloosheid,
verzoening en vergeving.

Actie Voedselbank Overvecht
De werkgroep diaconaat vraagt deze weken weer
graag uw aandacht voor de inzameling van geld en
goederen voor de Voedselbanken in Utrecht. Opnieuw
is samenwerking gezocht met de Voedselbank
Overvecht. Houdbare voedingsmiddelen uit blik, pot en
pakje zijn van harte welkom, evenals wat snoep en
chocolade. De werkgroep zorgt ervoor dat alles bij de
Voedselbank terecht komt en dus bij onze
stadsgenoten die tijdelijk op deze vorm van
voedseldistributie zijn aangewezen.

Kalenders 2016
Achterin de kerk zijn Missiekalenders 2016 te koop
voor slechts 8 euro. De opbrengst komt geheel ten
goede van de wereldwijde projecten van de
Missie St. Paulus die per maand op de kalender in
kleurrijke foto's worden getoond.

Adventsmaaltijd
Op zondag 13 december vindt de jaarlijkse
Adventsmaaltijd plaats, georganiseerd door de
diaconale werkgroep en het centrum In de Driehoek.
Goed gezelschap, gezellig en lekker eten, een boeiend
thema en een vrijwillige bijdrage voor een goed doel.
Komt allen! Even intekenen is wel nodig, de lijsten
vindt u op de tafels in de kerk. En de
driehoekmarktcommissie zal op deze dag bij de koffie
een kleine kerstverkoop houden!

Kinderbijbel-actie
Voor de Syrische vluchtelingen is vanuit ons seminarie
een mooie actie bedacht, die we van harte bij u
aanbevelen. Studenten hebben Syrische kinderbijbels
ingekocht voor de kinderen van (christelijke)
vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen, zodat
ze voorgelezen kunnen worden in de eigen taal als ze
hier straks in Nederland de kerstdagen door moeten
brengen, en daar wat troost en verlichting uit mogen
halen. U kunt uw bedrag overmaken op rekening van
het bisschopelijk bureau te Amersfoort, meer
informatie vindt u hier: www.okkn.nl/?b=3774.

Verdieping en bezinning
De maandelijkse bijbelkring over de profeten is op
maandag 30 november om 20.00 uur in de pastorie.
De volgende avond rond het boekje van mgr. Joris
Vercammen “Oud en Nieuw Katholiek” is 2 december
om 20.00 uur in de activiteitenkamer van de pastorie
aan het Willemsplantsoen 3. Contact en opgave:
pastoor Bernd De volgende lectio divina is op
woensdagochtend 9 december.

Collecte-opbrengsten
De collecte van zondag 15 november heeft € 237,70
opgebracht.
De collecte van zondag 22 november heeft € 185,25
opgebracht.
Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk
bedankt!

Kerkdiensten
Zondag 29 november - 10.00 uur Hoogmis
Eerste zondag van de Advent. Begin van het C-jaar.
Zondag 6 december - 10.00 uur Hoogmis
Tweede zondag van de Advent.
Zondag 13 december - 10.00 uur Hoogmis
Derde zondag van de Advent.
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag
13 december. Kopij kan via de mail worden ingeleverd
vóór woensdag 9 december 19.00 uur.

Bereikbaarheid Pastoors: Pastoor Bernd Wallet. Tel: 030 - 231 50 18. Email: berndwallet@hotmail.com
Pastoor Paul Brommet. Tel. 06 - 16348956. Email: pbrommet@gmail.com
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

In de Advent:

Liturgiewijzer

OPENING
29 november 2015 Eerste zondag van de Advent
Onderdelen van de viering

Boek

Gezangnr.

Blz.

Gebed van de dag

rood

17

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Introïtus (Schola)

blauw

374

Introïtus

blauw

564

353 oud
348 nw
614 oud
620 nw

Kyrie Litanie

blauw

967

1423

e

1 Lezing Zacharia 14, 4-9
Graduale

groen

355

Psalm 50,
1-6

rood

755

e

2 Lezing 1 Tessalonicenzen
3, 9-13

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Lucas 21, 25-31

groen

Evangelie acclamatie

blauw

355

447

418 oud
431 nw
356

304

243 oud
232 nw

Orgelspel na de preek:
“Rorate caeli” Jeanne Demessieux (1921-1968)
Credo

blauw

308

Voorbeden acclamatie

blauw

322

Offertorium

blauw

574

Eucharistisch Gebed

248 oud
235 nw
276 oud
263 nw
631 oud
633 nw

Liturgisch supplement

inclusief het Heilig

blauw

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 2

1141 oud
1124 nw
474

Gezang na de Communie

1142 oud
1125 nw
Ant. Dominus dabit benignitatem: et
terra nostra dabit fructum suum
( Ps. 85 : 13)
(Hebdomada Prima Adventus)
Psalm 85, 2 – 7 Ant.
443 oud
blauw
472
455 nw

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

Gezang tijdens de Communie
(Schola)

Mis 2

5

477

565

616 oud
621 nw

oud = gezangboek 1990, nw = gezangboek 2006

6 december 2015 Tweede zondag van de Advent

Genade zij u en vrede van God onze Vader
van Jezus Christus, de Heer,
en van de heilige Geest.
Allen: Amen.
Ik zal opgaan tot het altaar Gods
Allen: tot God die altijd weer mijn ziel met vreugd
vervult.

Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

rood

19

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Introïtus

EEN KLEINE ADVENTSLITANIE Kyrie Litanie
bij 1 Korintiërs 4,5 en OKG 967 1e Lezing Baruch 5, 1-9
Onze hulp + is in de Naam van de Heer
Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft.
Broeders en zusters,
de apostel Paulus schrijft:
“Verwacht de komst van de Heer,
want hij is het
die aan het licht zal brengen
wat in het duister verborgen is,
en zal onthullen
wat het mensenhart beweegt”.
In het licht van Christus,
keren wij ons tot God, onze hemelse Vader,
en belijden wij onze schuld.
Korte stilte.
Voorzang: Heer Jezus,
U kwam naar de aarde om alle volkeren te verenigen
in de vrede van het koninkrijk:
Allen: Kyrie, Kyrie eleison.
Voorzang: Heer Jezus,
U komt tot ons in woord en sacrament
om ons te sterken en te vernieuwen:
Allen: Christe, Christe eleision
Voorzang: Heer Jezus,
U zal komen in heerlijkheid
om allen te oordelen in gerechtigheid:
Allen: Kyrie, Kyrie eleision.
De almogende God zij ons genadig,
+ vergeve onze zonden
en geleide ons tot het eeuwige leven.
Allen: Amen.
Het gebed van de dag

Graduale

Gezangnr.

Blz.

blauw

566

618 oud
623 nw

blauw

967

1423

groen
Psalm 126

932

groen

357

Halleluja

blauw

425

407 oud
420 nw

Evangelie Lucas 3, 1-6

groen

e

2 Lezing Filippenzen 1, 3-11

rood

356

357

Evangelie acclamatie

blauw

305

Credo

blauw

312

Voorbeden acclamatie

blauw

318

Offertorium

blauw

536

244 oud
232 nw
262 oud
250 nw
274 oud
261 nw
561 oud
568 nw

Eucharistisch Gebed

rood

9

458

Martinusmis,
Liturgisch supplement

inclusief het Heilig
Gebed des Heren

rood

474

Martinusmis,
Liturgisch supplement

Lam Gods
Gezang na de Communie

blauw

Looft en dankt

rood

Slotzang

472

443 oud
455 nw

5

477

Zie bijlage
oud = gezangboek 1990, nw = gezangboek 2006

