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De Belangstellendenkring gaat weer
beginnen
Op woensdag 16 september gaat de belangstellendenkring weer beginnen. Aanvang 19.30 uur in de
pastorie, Willemsplantsoen 3 te Utrecht.
De bijeenkomsten vinden eenmaal per maand plaats.
De kring is bedoeld voor mensen die belangstelling
hebben voor de Oud-Katholieke kerk, leer en leven. We
gaan in gesprek over wat aantrekt in de kerk, de
gebruiken, de Oud-katholieke spiritualiteit en wat door
de deelnemers belangrijk gevonden wordt. Het zijn open
gesprekken, geen colleges. Eigen inbreng van de
deelnemers is dus belangrijk.
De leiding is in handen van pastoor Paul Brommet. U
kunt zich ook bij hem opgeven, bij voorkeur via de mail,
onder vermelding van uw voor- en achternaam, adres,
telefoonnummer. Eventueel kunt u voor aanmelding ook
WhatsApp gebruiken. E-mail en 06-nummer van pastoor
Paul staan onderaan deze nieuwsbrief.
Niemand is verplicht om bij alle bijeenkomsten aanwezig
te zijn, maar bij verhindering is het wel prettig dat het
even gemeld wordt zodat we niet tevergeefs wachten.

Bijbelkring
De Bijbelkring gaat na een lange pauze weer vrolijk
verder op maandagavond, één keer per maand. De kring
is ergens in het Johannes- evangelie gestrand voordat
alle bijeenkomsten werden afgelast. We kunnen de draad
weer oppikken bij dit bijzondere evangelie of een heel
nieuwe start maken. Alle bekende, maar zeker ook
nieuwe leden zijn van harte welkom. Ik hoop op goede
gesprekken en inspirerende ontmoetingen.
De eerste avond is op maandag 14 september in de
pastorie. Opgave en verdere informatie bij pastoor Joke
Kolkman. Contactinformatie vindt u verder in deze
nieuwsbrief.

Kinderkerk
De kinderkerk begint weer. Kinderen jonger dan 12, die
naar de kinderkerk willen, kunnen bij Elly Jonkers
aangemeld worden via es_jonkers@hotmail.com. De
kinderen zijn aan het begin van de viering in de kerk.
Geef de kinderen daarom ook op bij uw aanmelding via
vieringenokpu@gmail.com.

Nieuwe coördinator Culturele Commissie
Met ingang van 1 september is er een nieuwe coördinator
van de Culturele Commissie gevonden als opvolger van
Astrid Bleijs. Wij zijn heel blij met de komst van Salome
van den Besseling. Zij zal zich in een volgende
nieuwsbrief voorstellen.

Samen Kerk Zijn komt er aan
Het heeft even geduurd, maar dit weekend is Samen
Kerk Zijn weer van de drukpersen gerold. Komende week
valt uw favoriete parochieblad weer op de mat.

Leringweekend 18 tot 20 september
In het voorjaar was er een leringweekend gepland die
vanwege de omstandigheden moest worden uitgesteld.
Het is een weekend met allerlei leuke activiteiten, maar
ook serieuze onderwerpen komen aan bod.
In zo'n weekend trek je op met kinderen en jongeren die
je al eerder hebt ontmoet, maar het is ook altijd leuk om
nieuwe jongeren te leren kennen! Het weekend zal nu
plaatsvinden in het weekend van 18 tot en met 20
september. Van harte aanbevolen! Opgave bij de
jongerenpastor: Michael v.d. Berg.

Aanmeldprocedure voor het bijwonen van
de Eucharistieviering - U kunt zich steeds per
week opgeven voor het bijwonen van de viering.
Een voorbeeld: U wilt op zondag 6 september naar de
kerk. Dan kunt u zich in de week van maandag 31
augustus tot en met donderdag 3 september per e-mail
aanmelden. Niet eerder, maar ook niet later. Dit alles om
teleurstellingen te voorkomen. Uw aanmelding kunt u
sturen aan: vieringenokpu@gmail.com.
Bij de ingang van de kerk staan deurwachten die uw
aanmelding controleren. Komt uw naam niet voor op die
lijst dan kunt u de dienst helaas niet bijwonen. Voorkom
dus teleurstellingen en meld u aan.
Vermeld in uw mail uw volledige naam. Als er meerdere
mensen uit een huishouden komen, moeten alle namen
vermeld worden. Mensen die niet beschikken over email,
kunnen Pastoor Paul Brommet of secretaris Rianne van
de Beek bellen. De telefoonnummers vindt u in Samen
Kerk zijn en op de website. Als u zich opgegeven heeft,
ontvangt u uiterlijk zaterdagochtend bericht of u bij de
viering aanwezig kunt zijn.
Van harte welkom en tot ziens op zondag!

Kerkdiensten
Zondag 30 augustus - 10.00 uur Eucharistieviering,
Zondag na Pinksteren 17, zondag van het klein geloof.
Zondag 6 september - 10.00 uur Eucharistieviering,
Zondag na Pinksteren 18, zondag van de terechtwijzing.
Zondag 13 september - 10.00 uur Eucharistieviering,
Geboorte van de H. Maagd Maria.
Zondag 20 september - 10.00 uur Eucharistieviering,
Verheffing van het H. Kruis.
Zondag 27 september - 10.00 uur Eucharistieviering,
Zondag na Pinksteren 21, zondag van de arbeiders in de
wijngaard.

Collecte opbengsten
26 juli: € 240,75; 2 augustus: € 211,68
9 augustus: € 103,17; 16 augustus: € 140,26
23 augustus: € 174,74.
Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt.
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag
13 september. Kopij kan via de mail worden ingeleverd
vóór woensdag 9 september 19.00 uur.

Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors:
Pastoor Joke Kolkman. Tel: 06 - 25546409. Email: joke.kolkman@okkn.nl
Pastoor Paul Brommet. Tel: 06 - 16348956. Email: paul.brommet@okkn.nl
Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht

Liturgiewijzer
30 augustus 2020 – Zondag na Pinksteren 17
Zondag van het klein geloof
Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

Blz.

Onderdelen van de viering

Boek

rood

213

Gebed van de dag

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Introïtus
Kyrie en Gloria
e

blauw

246

cantores

Mis 18 (priester en cantores)

1 Lezing Jeremia 7, 23-28

groen

Graduale (gesproken)

rood

e

Gezangnr.

6 september 2020 – Zondag na Pinksteren 18
Zondag van de terechtwijzing

2 Lezing Romeinen 12, 1-8

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Matteüs 17, 14-20

groen

Psalm 105:
1-7
445

Onderdelen van de viering

Boek

rood

213

Gebed van het feest

rood

289

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Kyrie en Gloria
e

blauw

1 Lezing Ezechiël 33, 7-11

groen

948

Graduale (gesproken)

rood

179

2 Lezing Romeinen 12, 9-21

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Matteüs 18, 15-20

groen

cantores
179

e

220

cantores

Mis 17 (priester en cantores)

178

Lof zij U, Christus!
(gesproken)

Evangelie acclamatie

Blz.

Introïtus

Gezangnr.

13 september 2020 – Geboorte van de H. Maagd Maria

Psalm 119:
33-40
431

Kyrie en Gloria
e

blauw

1 Lezing Micha 5, 1-3

groen

948

Graduale (gesproken)

rood

181

2 Lezing Openbaring 21, 1-7

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Lucas 1, 39-45

groen

cantores
181

e

293

Blz.

cantores

Jorismis (priester en cantores)

180

Lof zij U, Christus!
(gesproken)

Evangelie acclamatie

Introïtus

Gezangnr.

537

Psalm 45:
11-18

948
537

458

cantores
538

Lof zij U, Christus!
(gesproken)

Evangelie acclamatie

419
Credo (gesproken)
rood
Voorbeden acclamatie
420
rood
(gesproken)
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een
hoofdknik, vanaf de zitplaats)
Offertorium
blauw
791
cantores

419
Credo (gesproken)
rood
Voorbeden acclamatie
420
rood
(gesproken)
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een
hoofdknik, vanaf de zitplaats)
Offertorium
blauw
837
cantores

419
Credo (gesproken)
rood
Voorbeden acclamatie
420
rood
(gesproken)
Vredegroet, gesproken (men wenst elkaar de vrede met een
hoofdknik, vanaf de zitplaats)
Offertorium
blauw
692
cantores

Gebed over de gaven

rood

193

Gebed over de gaven

rood

193

Gebed over de gaven

rood

Eucharistisch Gebed

rood

10

462

Eucharistisch Gebed

rood

5

444

Eucharistisch Gebed

rood

inclusief het Heilig

blauw

Mis 18

cantores

inclusief het Heilig

blauw

Mis 17

cantores

inclusief Acclamatie

blauw

325

Gebed des Heren (gesproken) rood
Lam Gods
Looft en dankt (gesproken)

blauw

Gebed des Heren (gesproken) rood
474

Mis 18

cantores

Lam Gods
Looft en dankt (gesproken)

blauw

474

Mis 17

cantores

inclusief het Heilig

193
8
Jorismis

Gebed des Heren (gesproken) rood
Lam Gods
Looft en dankt (gesproken)

455

474

Jorismis

