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Mark
Lippe
nieuwe
cantor-organist
Gertrudiskathedraal - Mark Lippe wordt vanaf 1
juli de nieuwe cantor en organist van de Gertrudiskathedraal. Zijn komst volgt op de sollicitatieprocedure
die ons kerkbestuur begin dit jaar startte ter geleidelijke
opvolging
van
de
huidige
organisten.
In
de
sollicitatiecommissie was naast het kerkbestuur ook het
koorbestuur vertegenwoordigd. Onderdeel van de
procedure was onder meer proefspel voor een vakjury.
Mark Lippe (1968) studeerde orgel, kerkmuziek, koor- en
orkestdirectie aan de conservatoria te Amsterdam en
Rotterdam waarna hij zijn mastertitels behaalde aan het
Utrechts Conservatorium. Hij is werkzaam bij diverse
koren waaronder het Goudsch Kamerkoor, doceert aan
het Utrechts Conservatorium en is cantor-organist in de
Oud-Katholieke Kerk te Gouda. Binnenkort zal Mark met
het koor kennismaken. Zijn eerste dienst speelt Mark op
7 juli.
Kerkbestuur.

Floris van Gils nieuwe organist Gertrudiskathedraal - Tevens wordt per 1 juli Floris van Gils
organist. Hij zal een kwart van onze vieringen spelen.
Ook zijn komst volgt op de procedure die de afgelopen
maanden is gevolgd. Floris van Gils (1996) speelde al op
jonge leeftijd orgel en combineert zijn studie theologie
aan de VU in Amsterdam met de studie orgel aan het
Koninklijk Conservatorium te Den Haag en de opleiding
kerkmuziek aan Codarts Hogeschool voor de Kunsten –
Rotterdam. Over twee jaar hoopt hij zijn master orgel te
halen en zijn opleiding kerkmuziek af te ronden.
Kerkbestuur

Parochie Nordstrand op bezoek - Op zondag
19 mei bezoekt de oud-katholieke parochie van de H.
Theresia op Nordstrand onze viering. Deze parochie op
een voormalig Waddeneiland is in 1654 vanuit Utrecht
gesticht. Nog altijd is er een band, zo hoort
landbouwgrond op Nordstrand aan het Kapittel en werd
indertijd het 350-jarig bestaan van de parochie door een
grote groep parochianen uit Utrecht meegevierd. Pastoor
Jens Schmidt en 14 parochianen verheugen zich er zeer
op nu eens de viering bij ons mee te vieren.

Seniorendagtocht - Op woensdag 15 mei vindt de
jaarlijkse seniorendagtocht van de parochie plaats. Het
belooft zoals altijd een droge en zonnige dag te worden
met veel vreugde en gezelligheid en genieten van de
natuur in onder meer Giethoorn. Allen die meegaan van
harte een mooie dag gewenst!
Belangstellendenkring - Ben je geïnteresseerd in
de oud-katholieke kerk? Kom dan naar de avond voor
belangstellenden waar je jouw vragen kunt stellen! De
volgende avond is op 15 mei. Je bent van harte welkom
na voorafgaande opgave bij pastoor Bernd, bij wie je ook
vrijblijvend meer informatie kan krijgen.

Stukken voorjaarsgemeentevergadering OKPU
De voorjaarsgemeentevergadering van de oud-katholieke
parochie van Utrecht vindt plaats op woensdag 22 mei
om 19.30 uur in de kapel in de Driehoek. De Foyer is
open voor koffie vanaf 19.00 uur. De agenda staat in het
afgelopen nummer van SKZ. De stukken, zoals het
jaarverslag en jaardossier 2018 en de begroting, kunnen
worden opgevraagd bij het secretariaat. U krijgt ze dan
per email toegestuurd. Wie geen email heeft, kan als
vanouds een papieren versie meenemen uit de kerk.
Kerkbestuur.

Aartsbisschop gaat voor op 26 mei
Op zondag 26 mei zal de aartsbisschop van Utrecht, Mgr.
Joris Vercammen, voorgaan en preken, en is in het
gezelschap van enkele bisschoppen en leden van de
landelijke besturen van oud-katholieke kerken in Europa.

Aartsbisschop aangeklaagd - Op 18 mei
aanstaande vindt de boekpresentatie plaats van het door
Mgr. dr. Dirk Jan Schoon geschreven boek: Een
aartsbisschop aangeklaagd in Rome. De dagboeken van
aartsbisschop Petrus Codde en zijn metgezellen Jacob
Krijs en Benedict de Waal over hun reis naar en hun
verblijf in Rome, 1700-1703. De presentatie begint om
14.00 uur en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. U bent
van harte welkom in de Oud-Katholieke Kerk aan de
Ruysdealstraat 39 te Amsterdam. De toegang is vrij. U
wordt wel gevraagd u aan te melden per e-mail bij mw.
Marina van der Waag, secretarismarinawaag@gmail.com.
Meer info op okkn.nl.

Handen uit de mouwen – opgave vóór 26 mei
Soms is het goed om samen te praten en na te denken,
soms is het goed om samen de handen uit de mouwen te
steken. Zaterdag 6 juli is er tijd voor dat laatste. Dan
zullen we samen Stichting Present werken aan een aantal
projecten in de stad.
Stichting Present slaat een brug tussen mensen die hulp
nodig hebben en mensen die wel wat hulp kunnen
bieden. Ze organiseren sociale en praktische projecten
voor groepen vrijwilligers die willen komen helpen. Wij
willen op 6 juli een aantal praktische projecten
aanpakken; u kunt hierbij denken aan helpen verhuizen,
opknappen of schoonmaken van een woning of het
opknappen van een tuin van iemand die daar zelf niet toe
in staat is. Diaconie in de praktijk.
Denkt u nu; daar wil ik wel een dagje aan meewerken?
Heel
graag!
Meld
u
dan
bij
Jutta
Eilander
(jutta@okkkn.nl) en zet de datum van 6 juli vast in uw
agenda. De opgaven moeten uiterlijk zondag 26 mei
binnen zijn, dan heeft Stichting Present voldoende tijd
om de projecten te coördineren. We zouden het erg leuk
vinden om met een grote groep parochianen aan de slag
te kunnen gaan!
Namens het kerkbestuur, Jutta Eilander

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

Concert Piet van der Steen
Op vrijdag 17 mei om 20.15 uur vindt in de
Gertrudiskathedraal de presentatie plaats van een cd-box
van Piet van der Steen met de twaalf orgelwerken van
César Franck, en meer. U bent allen hartelijk uitgenodigd
deze presentatie-avond bij te wonen. De avond opent
met een orgelconcert waarin Piet van der Steen enkele
representatieve
orgelwerken
speelt
uit
de
17e
(Titelouze), 19e (Franck, Reger) en 20e (Messiaen)
eeuw. De toegang is vrij. De nieuwe CD is aansluitend
verkrijgbaar voor een gereduceerde prijs.
Avondwake Jom Hasjoah
Het Utrechts Beraad Kerk en Israël nodigt iedereen die
het belang van het herdenken van de Sjoah, de
vervolging en vernietiging van de Joden 75 jaar geleden,
levend wil houden, op zondag 12 mei om 19.00 uur uit in
het Broodhuis, Springweg 162.

Onderscheiding Jan Hallebeek

Liturgiewijzer
12 mei 2019 – Vierde zondag van Pasen
genaamd “Zondag van de goede herder”
e
105 verjaardag van Kerkwijding
Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

rood

157

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Introïtus

1 Lezing Numeri 27, 12-23
Graduale

blauw

Kyrie en Gloria
e

e

2 Lezing Openbaring 7, 9-17

groen

Halleluja

blauw

Collecte opbrengsten:

Eucharistisch Gebed

Kerkdiensten
Zondag 12 mei - 10.00 uur Hoogmis.
Vierde zondag van Pasen. Met viering van de 105e
verjaardag van Kerkwijding.
Zondag 19 mei - 10.00 uur Hoogmis.
Vijfde zondag van Pasen. Bezoek uit Nordstrand.
Zondag 26 mei - 10.00 uur Hoogmis.
Zesde zondag van Pasen.
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 26 mei.
Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór woensdag
22 mei 19.00 uur.

255

Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

rood

159

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Introïtus

blauw

Kyrie en Gloria
e
1 Lezing
Deuteronomium 6, 1-9
Graduale

blauw

e

Evangelie Johannes 10, 22-30 groen

Zondag 12 mei is Utrecht Marathon. Desondanks
kunt u de binnenstad 's ochtends voor de mis binnen met
de auto; via het noorden kunt u er steeds uit, via het
Ledig Erf vanaf 13.30 uur. Meer info op:
www.utrechtmarathon.com/info/bereikbaarheid/

Blz.

blauw
732
“Martinusmis”, uit het liturgisch
supplement, blz. 3
415
groen

Op 26 april jl. nam prof. mr. Jan Hallebeek afscheid als
hoogleraar Europese rechtsgeschiedenis aan de VU. ’s
Morgens kreeg hij uit handen van de burgemeester van
Utrecht, Jan van Zanen, de versierselen opgespeld die
behoren bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de
Nederlandse
Leeuw.
Een
verslag
staat
op
https://www.okkn.nl/?b=4180
20-4 (paaswake): € 297,85; 28-4: € 183,90
5-5: € 246,35.
Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.

Gezangnr.

19 mei 2019 – Vijfde zondag van Pasen

417

450
417

Evangelie acclamatie

blauw

965 (2x)

Credo

blauw

312

Voorbeden acclamatie

blauw

317

Offertorium

blauw
215
uit het liturgisch supplement,
blz.22
“Martinusmis”, uit het liturgisch
supplement, blz. 5

inclusief het Heilig
Gebed des Heren

rood

474

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

Lam Gods
Gezang na de Communie

blauw

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

blauw
groen

Halleluja

blauw

418

252
419

440

Evangelie Johannes 13, 31-35 groen

420

Evangelie acclamatie

blauw

965 (2x)

Credo

blauw

311

Voorbeden acclamatie

blauw

967

Offertorium

blauw

983

Eucharistisch Gebed

rood

inclusief het Heilig

blauw

inclusief Acclamatie

rood

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Gezang na de Communie
477

Blz.

728
(zie boekje)
Mis 17

groen

2 Lezing Openbaring 19, 1-9

660
1

Gezangnr.

3

436

Mis 17
190

1032
474

Mis 17

“Möge die Straße uns
zusammenführen”, zie boekje.

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

1

477

825
727

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.

