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Midden in de winternacht,
ging de hemel open
Die ons heil ter wereld bracht,
antwoord op ons hopen.
Elke vogel zingt zijn lied,
herders waarom zingt gij niet?
Laat de cithers slaan; blaast de fluiten aan;
Laat de bel, laat de trom, laat de beltrom horen:
Christus is geboren
Als klein kind zong ik dit kerstliedje graag, vooral als bij
het refrein de tamboerijnen en belletjes werden
uitgedeeld. De vrolijke melodie draagt zeker bij aan de
charme van dit kerstlied. Maar meer dan in andere jaren
blijven mijn ogen haken bij die regel over de herders.
“Herders, waarom zingt gij niet?” In de volgende
coupletten staat steeds een klein variatie op deze vraag.
Waarom spelen de herders niet? Waarom dansen ze niet?
In het vierde couplet staat dan de aansporing om vooral
de fluiten aan te blazen.

Voorlopig uitsluitend online naar de kerk
Als gevolg van de lockdown en uit solidariteit met de
zorg en de gehele samenleving, vinden in de periode van
dinsdag 15 december tot en met dinsdag 19 januari 2021
in onze kerk uitsluitend online vieringen plaats.
Vanuit onze kerk worden de vieringen uitgezonden op
ons YouTube kanaal (klik hier). Dit zijn vieringen van
het bisdom met steeds wisselende voorgangers, maar er
is een groot beroep gedaan op de Utrechtse vrijwilligers.
De liturgiewijzers (klik hier) vindt u steeds op de
website van de landelijke kerk. Het is niet mogelijk de
vieringen fysiek bij te wonen.
Indien u Youtube kijkt via uw smart TV, Chromecast of u
kijkt Youtube via interactieve TV van KPN (kanaal 201,
vervolgens op rode knop drukken), toets dan in het
zoekveld “Oud Katholiek Utrecht”. U ziet dan in de
zoekresultaten ons kanaal staan (de 5 stippen).

Ik herken me in de herders. Binnen alle beperkingen is
het lastig om te blijven dansen en spelen, laat staan te
zingen. Het is lastig om de vreugde van Kerstmis te
blijven ervaren als angst en zorg overheerst. We worden
opgeroepen vooral creatief te zijn, naar elkaar om te
zien, er wat van te maken, maar voor velen is de rek er
een beetje uit. Hoewel er gelukkig ook mensen zijn die er
het beste van maken en vol energie de komende
feestdagen tegemoet zien.
Waarom zing ik niet? Waarom dans ik niet?
Waarom speel jij niet? Ik kom bij de laatste regel van elk
couplet: Christus is geboren!
Uiteindelijk vieren we ook dit jaar, hoe dan ook, dat
Christus is geboren. Uiteindelijk vieren we dit jaar dat de
hemel open ging en God ons het heil voor deze wereld
schonk. Uiteindelijk vieren we dit jaar precies hetzelfde
als alle andere jaren: U is heden de Heiland geboren,
namelijk Christus!
Ik wens mezelf en u allen toe dat we daaraan toekomen.
Anders dan anders, misschien ook wel minder dan
anders. Maar toch…. Grote blijdschap!
Pastoor Joke Kolkman

Open Kerk

8 TIPS om de eucharistieviering via
het scherm mee te beleven

In corona-kerkelijke lock-down is het de enige manier
om toch de zondagse viering mee te vieren: via tv,
internet of radio. Hieronder acht tips om dat op een
biddende wijze te doen.
TIP 1. Maak van je woonkamer of bureau een plaats van
gebed. Ruim wat op zodat de plek rust uitstraalt.
Plaats in de buurt van het scherm (of radio) op een tafel
of kast een icoon of (kruis)beeld, samen met een kaars.
TIP 2. Ontsteek een kaars vóór het begin van de viering.
Samen met huisgenoten bewust de kaars aansteken, 5
minuutjes voor aanvang van de viering, helpt om een
stille tijd van voorbereiding in te gaan. Als er kinderen
meevieren, vinden die vast leuk om een kleine processie
te houden. Ontsteek de kaars(en) bijvoorbeeld in de
keuken en laat de kinderen de icoon of het kruisbeeld
dragen van de keuken naar de plaats waar je de viering
zal volgen. Zo wordt de voorbereiding een kleine
‘pelgrimstocht’.

- Op de vooravond van Kerstmis, 24
december is de kerk ’s middags open om stil te worden,
een kaarsje aan te steken, naar de kerststal te kijken of
te bidden. U bent van harte welkom, maar niet teveel
tegelijk! Het kerkbestuur probeert de komende weken tot
19 januari de kerk open te stellen op zaterdagmiddag en
woensdagmiddag. Deze openstelling is bedoeld voor
parochianen én voor voorbijgangers, buurtgenoten en
iedereen die even op adem wil komen in onze prachtige
kerk. Vrijwilligers heten u welkom!
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
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TIP 3. Lichaamshoudingen. Ga niet ‘luilekker’ in de zetel
liggen, zoals je bij andere programma’s misschien doet.
Gebruik eventueel een stoel (of bidbankje) die een
ontvankelijke gebedshouding mogelijk maakt. Neem
(indien mogelijk) de houdingen aan die je in de kerk zou
aannemen: maak het kruisteken bij het begin en bij de
zegen aan het einde van de viering; en bekruis je hoofd,
mond en hart bij het beluisteren van het evangelie;
staan bij de openingsritus tot net met het gebed van de
dag; het evangelie; de geloofsbelijdenis; de voorbeden;
het eucharistische gebed; de communieritus; het gebed
na de communie en de zegen; aandachtig zitten bij de
1ste en 2de lezing; de psalmen bij de lezingen; de preek
en de stille tijd na de communie.
TIP 4. Samen spreken, zingen en luisteren. Spreek
luidop de vaste antwoorden uit, en zing mee waar je kan.
Volg de lezingen mee in een Bijbel of het lectionarium. Je
kan de lezingen ook al even vooraf doornemen, zo wordt
het volgen van de viering een echt actief luisteren naar
het Woord van God voor ons vandaag.
TIP 5. Gebedsintenties. Nog meer dan anders kan je
bewust bidden voor elkaar, voor wie eenzaam zijn, voor
de zieken, de zorgverleners en allen die verantwoordelijkheid dragen om ons door deze crisis te leiden.
In de voorbereidingstijd kan je misschien al enkele
persoonlijke gebedsintenties noteren.
TIP 6. Vredegroet en collecte. Probeer de vredegroet te
ontvangen als een woord dat Christus persoonlijk tot jou
spreekt, en wens die vrede in je hart ook aan de mensen
met wie je je verbonden wil weten. Besef dat miljoenen
mensen dezelfde woorden beluisteren en meebidden.
Kinderen kunnen op het moment van de vredeswens
eventueel door het raam zwaaien naar toevallige
passanten, of expliciet de naam noemen van de mensen
aan wie ze de vrede willen toewensen. Zeker in deze
veertigdagentijd nodigt de Kerk ons uit om onze
solidariteit concreet te maken. Nu we dat
niet kunnen doen via de collecte kan je overwegen om
een overschrijving te doen aan Broederlijk Delen
of aan een andere organisatie die zich inzet voor armen,
vluchtelingen of andere kwetsbare mensen.
TIP 7. Onze Vader. Met open handen het Onze Vader
bidden kan een manier zijn om je eigen leven en dat van
allen die je dierbaar zijn, in handen te leggen van de God
van alle leven.
TIP 8. Gebed bij de geestelijke communie. Met het oude
gebed hieronder, of met eigen woorden, kan je je
verlangen uitdrukken om te delen in de communie, ook
al is dit in deze uitzonderlijke tijd niet fysiek mogelijk. In
gemeenschap met velen bidden we daarom met
aandrang dat Jezus Christus in ons hart en in ons gezin
aanwezig komt, met zijn liefde en kracht.
Mijn Jezus, ik geloof dat U in het Allerheiligste Sacrament
tegenwoordig bent. Ik bemin U boven alles en wens U in
mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie
daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van U de genade
van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn
verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in Uw Geest
en laat mij nooit van U gescheiden worden.
Amen.

Collecte-opbrengsten

29 november: € 147,15; 6 december: houdt u tegoed
want dat ligt nog in de kluis van de kerk; 13 december:
€ 120,72.
Een ieder die heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt!

Concert Pulse gaat door… maar alleen online.

Pulse zingt op zondag 20 december om 16.00 uur een
aantal rond ca 1500 geschreven liturgische gezangen uit
een mis voor de (4e zondag) van de advent. Liederen
waarin de aankondiging van de geboorte van Jezus en de
verwachting van de wederkomst des Heren met elkaar
verweven zijn. Klik HIER voor de livestream.

Collectes en giften
Doordat
de
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wederom voor enige tijd
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Daarom
roepen
wij
iedereen die tot onze
parochie behoort op de
eigen
gemeenschap
ruimhartig te gedenken. Dit kan door uw collectegift over
te maken op rekeningnummer NL82 RABO 0384 2778 53
t.n.v. de Oud_Katholieke parochie van Utrecht, of door
gebruik te maken van bovenstaande QR code.
De landelijke collecte is de komende weken, tot kerst,
bestemd voor de kosten die verbonden zijn aan de
livestreams. U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL06 ABNA 0214 1901 29 t.n.v. Oud‑Katholieke
Kerk van Nederland.
Dank voor uw bijdrage!

Online Kerkdiensten
Zondag 20 december - 10.00 uur: Vierde zondag van
de Advent, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor
Paul Brommet
Donderdag 24 december - 22.00 uur: Kerstnachtmis,
voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor Louis Runhaar
Vrijdag 25 december - 10.00 uur: Kerstdag,
voorgangers Mgr. Bernd Wallet, pastoor Paul Brommet
en diaken Loes Berkhout
Zondag 27 december - 10.00 uur: Feest van de H.
Johannes, apostel en Evangelist, voorgangers pastoor
Joke Kolkman en pastoor Leen Wijker
Donderdag 31 december - 17.00 uur: Het Lof van
Oudjaar, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en lector Mea
Verstee - Miedema
Vrijdag 1 januari - 10.30 uur (let op: afwijkende tijd!):
Feest van de Naamgeving en besnijdenis van onze Heer
Jezus Christus, Nieuwjaarsdag, voorgangers pastoor Paul
Brommet en pastoor Henk Schoon
Zondag 3 januari - 10.00 uur: Epifanie: Driekoningen,
voorgangers Mgr. Bernd Wallet en deken Wietse van der
Velde
Zondag 3 januari - 14.00 uur: Nieuwjaarsontmoetingen, Middaggebed, voorganger Mgr. Bernd Wallet en
deken Wietse van der Velde
Zondag 10 januari - 10.00 uur, Eerste zondag na
Epifanie, voorgangers Mgr. Bernd Wallet en pastoor
Richard Vroom
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag
3 januari 2021. Kopij kan via de mail worden ingeleverd
vóór woensdag 30 december 2020 19.00 uur.
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