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Fotoexpositie “Het ogenblik”   
“Het is mijn grote wens om de dak- en thuislozen, die 
zo vaak naar de rand van de samenleving worden 
geschoven, een podium te geven. Een podium, in het 

hart van in de stad. Ik ben dan ook erg blij dat dit ook 
daadwerkelijk gaat gebeuren.” 
 

Van 3 september tot 11 worden de foto‟s van fotograaf 

Ruud Spaargaren op groot formaat tentoongesteld Op 
de Singel tussen de Gertrudiskathedraal en het 
Zocherpark in Utrecht. Daarnaast wordt er bij elke foto 
een gedicht getoond; naast de liefde voor fotografie is 

Ruud ook een poëzieliefhebber. 
 

Meer informatie over deze fotoexpositie kunt u 
teruglezen in Samen Kerk Zijn. 

 

Symposium Antonius Jan Glazemaker 
Wat kunnen we leren van aartsbisschop Antonius Jan 
Glazemaker? Deze vraag staat centraal in het 
symposium „Geestelijk leiderschap als gedeelde 
verantwoordelijkheid.‟ Het symposium vindt plaats op 

woensdag 15 september 2021 in de Bergkerk te 
Amersfoort. 
 

Hoe geef je op een goede manier leiding aan een kerk? 
Een uitdagende vraag. In de biografie „God is groter 
dan ons hart‟ laat Lydia Janssen zien hoe Antonius Jan 

Glazemaker als aartsbisschop leiding gaf aan de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland in de roerige jaren ‟80 

en ‟90. 
De veranderingen verliepen hier destijds in een 
stormachting tempo: de omgang met gescheiden 
mensen veranderde, homoseksualiteit raakte 
geaccepteerd, en vrouwen werden tot het ambt 
toegelaten. Opvallend daarbij is dat de veranderingen 
niet tot polarisatie leidden, maar zich in betrekkelijke 

harmonie voltrokken. In dit symposium nemen we 
mgr. Glazemakers manier van leidinggeven onder de 
loep. Welke inspiratie biedt hij de eenentwintigste-
eeuwste kerk? 
 
Met: Mgr. dr. Gerard de Korte, dr. Eleonora Hof, dr. 

Martijn Blaauw, Annemarie Foppen, MA en dr. Karim 

Schelkens 
Toegang vrij, inloop vanaf 15.30 uur. Aanmelden 
verplicht via lydia.janssen@okkn.nl. 
 

QR code Collecte 
 
U kunt uw bijdrage voor 
de collecte in het 
mandje achterin de 
kerk achter-laten of 
gebruik maken van de 

QR-code. U kunt deze 
scannen met uw bank 
app.  
 

Open Monumentendag 11 september 
Ook dit jaar zullen de Gertrudiskathedraal en de ORKA 
meedoen met de Monumentendag op zaterdag 11 
september. De hele dag zijn de kerk en ORKA open 

voor bezoekers, gidsen zijn aanwezig om meer te 
vertellen. 
 

Ook de schuilkerk zal onder begeleiding te bezichtigen 
zijn. De ORKA (denk aan de mooie regentenkamer) is 
onder begeleiding te bezichtigen. 
 

Kerk en schuilkerk zijn open van 10.00 uur tot 17.00 

uur. De ORKA en regentenkamer zijn open van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Alles uiteraard met inachtneming 
van de geldende corona maatregelen. 
 

Oud Katholieke Najaarsdag 
Op zondag 19 september van 10.00 uur tot 18.00 uur 

is iedereen welkom in en om de St. Vitus in Hilversum 
voor de oud-katholieke najaarsdag: dé ont-
moetingsdag voor jong en oud uit alle windstreken van 
oud-katholiek Nederland. Op deze najaarsdag kunt u 
kennismaken met en vooruitblikken op het voor-
jaarskamp; hét familiekamp van de Oud-Katholieke 

Kerk. Samen vieren, ontmoeten, lachen, sporten, 
spelen en kampvuren, kortom: dit wil niemand missen. 
 

Het voorjaarskamp vindt volgend jaar plaats in het 

Hemelvaartweekend.  
 

Aanmelden voor de najaarsdag en informatie over het 

voorjaarskamp via: okvoorjaarskamp@gmail.com 
 

Aanmelden voor de zondagse vieringen 
U kunt zich steeds per week opgeven voor het 
bijwonen van de viering. Doet u dit per email uiterlijk 

op de donderdag voorafgaand aan de viering. Uw 
aanmelding kunt u sturen aan: 
vieringenokpu@gmail.com 
Indien u niet beschikt over email, kunt u Christa 
Bijkerk bellen, haar telefoonnummer is 06-23144428.  
Ook graag afmelden als u onverhoopt toch klachten 
krijgt en de viering niet wilt bijwonen. 

 
Als u zich opgegeven heeft, ontvangt u uiterlijk de dag 

voor de viering bericht of u bij de viering aanwezig 
kunt zijn. Van harte welkom en tot ziens op zondag! 
 

(Online) kerkdiensten 
 

Zondag 29 augustus - 10.00 uur Hoogmis. 

Zondag na Pinksteren 17. 
Zondag 5 september - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 18. 
Zondag 12 september  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 19. 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 12 

september.  Kopij kan via de mail worden ingeleverd 
vóór woensdag 8 september 19.00 uur. 

Nieuwsbrief 
van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht 

 Jaargang 11, nr.17   

29 augustus 2021 
Verschijnt tweewekelijks 

Website: http://utrecht.oudkatholiek.nl 
Redactie: nieuwsbriefskz@gmail.com 
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Liturgiewijzer  
 

zondag 29 augustus 2021 – Zondag na Pinksteren 17 

Zondag van de ware reinheid 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  213 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus  GVL 54  

Kyrie en Gloria blauw Mis 18  

1
e
 Lezing Deuteronomium 10,   

12-21 
groen  323 

Graduale  
GVL 15, 

refr 1 
 

2
e
 Lezing Efeziërs 6, 10-20 groen  323 

Halleluja blauw 445  

Evangelie Marcus 7, 1-8 (9-
13) 14-15 (16-20) 21-23 

groen  324 

Evangelie acclamatie blauw 305  

Credo blauw 311  

Voorbeden acclamatie blauw 318  

Offertorium blauw 612 (k/g)  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 10 462 

blauw Mis 18  

inclusief Acclamatie blauw 325  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 18  

Gezang na de Communie blauw 749  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 
550:1,2,3, 

4,9,10 
 

 

 

 
 

zondag 5 september 2021 – Zondag na Pinksteren 18 
Zondag van Effata 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  215 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 974  

Kyrie en Gloria Jorismis (bijlage) 

1
e
 Lezing Jesaja 35, 4-7a groen  326 

Graduale blauw 284  

2
e
 Lezing Jakobus 1, 17-27 groen  326 

Halleluja blauw 431  

Evangelie Marcus 7, 31-37 groen  327 

Evangelie acclamatie blauw 304  

Credo blauw 312  

Voorbeden acclamatie blauw 321  

Offertorium LB 534  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig  

rood 7 451 

Jorismis (bijlage) 

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods Jorismis (bijlage) 

Gezang na de Communie blauw 799  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 784  

 

 
 

 

 

 
 

zondag 12 september  2021 - Zondag na Pinksteren 19 
Zondag van de bezeten knaap 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  218 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 830  

Kyrie en Gloria blauw Mis 24  

1
e
 Lezing Jesaja 45, 20-25 groen  328 

Graduale rood 
Psalm 116: 

1-9 
897 

2
e
 Lezing Jakobus 2, 1-18 groen  328 

Halleluja blauw 430  

Evangelie Marcus 9, 14-29 groen  329 

Evangelie acclamatie blauw 305  

Credo blauw 311  

Voorbeden acclamatie blauw 319  

Offertorium blauw 513  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 3 436 

blauw Mis 24  

inclusief Acclamatie Rood 190  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 24  

Gezang na de Communie blauw 
819: 

1,5,6,7 
 

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 821  

 

 
 

 
 
 


