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Kerkelijke zending Anne Miedema 
Parochiaan en lector Anne Miedema ontving eind 
augustus een officiële kerkelijke zending per 1 

september voor zijn werk als geestelijk verzorger bij 
Viva! Zorggroep in Noord-Kennemerland. Anne heeft 
onlangs zijn master theologie aan de Tilburg School of 
Theology behaald en de nodige vakken aan het Oud-
Katholiek Seminarie met succes gevolgd. Omdat de 
zorginstellingen waarvoor Anne werkzaam is zich 
bevinden in Noord-Holland, werd de kerkelijke zending 

verleend door de bisschop van Haarlem. Dit gebeurde 
na gesprekken, positieve getuigenissen van diverse 

instanties, waaronder de zorggroep en het kerkbestuur 
van de parochie Utrecht en na consultatie van het 
Collegiaal Bestuur van de Oud-Katholieke Kerk. Als 
parochie en kerkbestuur wensen we Anne toe dat zijn 
mooie werk als geestelijk verzorger tot zegen mag zijn 

voor de bewoners en medewerkers van de organisatie! 
 

Opening foto-expositie terug te zien 
Afgelopen vrijdag 3 september vond in onze kerk de 
opening plaats van de foto-expositie ‘Het Ogenblik’. Op 
diverse plekken langs de Singel (van de 
Gertrudiskathedraal tot aan de Sterrenwacht) zijn 

grote borden te zien met daarop indringende 
portretten van Utrechtse dak- en thuislozen, gemaakt 
door Ruud Spaargaren. De foto’s zijn voorzien van 
indrukwekkende gedichten van verschillende Utrechtse 
dichters. Een wandeling langs deze levensgrote 

portretten is een aanrader. De opening van de 
expositie werd rechtstreeks uitgezonden via de 

livestream en is terug te bekijken via deze link: 
https://youtu.be/KKPAR9wtCFE  
 

Stilte-uurtje 
Het wekelijkse stilte-uur is na de zomerstop weer van 
start gegaan. Elke woensdag staan de deuren van de 
kathedrale kerk vanaf 17.45 uur open naar de stilte. 

Om 18.00 uur, na het luiden van de klok, is er een 
korte schriftlezing, gevolgd door een kort gebed. Dan 
is er stilte, die rond 18.45 uur wordt afgesloten met 
een lied van Taizé. Allen welkom! 
 

 

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.  
 
 

De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 26 
september.  Kopij kan via de mail worden ingeleverd 
vóór woensdag 22 september 19.00 uur. 
 

Orgelmuziek zondag 12 september 
Terwijl 17e-eeuwse Nederlandse schilders grote 
bekendheid genieten, zijn er maar weinig 17e-eeuwse 
Nederlandse componisten met faam. Hoewel niet zo 

bekend, mag Antoni van Noordt (c. 1619-1675) toch 
zeker tot de groten worden gerekend. Hij liet één 
gedrukt boek met muziek na dat tien Psalmen met 
variaties en zes Fantasieën bevat. De Psalmvariaties 
schreef hij op de Geneefse Psalmmelodieën. Zijn werk 
kan dan ook gezien worden als een monument van 
Calvinistische toonkunst. Zijn componeerstijl staat nog 

geheel in de traditie van Jan Pieterszoon Sweelinck die 
evenals Van Noordt in Amsterdam werkzaam was. 

Tijdens de communie klinken een aantal variaties op 
Psalm 116, de graduale van deze zondag. Voor de 
dienst klinken de prachtige variaties over Psalm 24, 
een Psalm die zingt over het binnengaan in de tempel. 
Na de dienst klinkt een van de fantasieën. 
 

Bisschopswijding 
Op zaterdag 18 september zal Bernd Wallet, 
aartsbisschop-elect van Utrecht, tot bisschop gewijd 
worden in de Lebuïnuskerk te Deventer. Zondag 19 
september zal de intronisatie van de aartsbisschop 
plaatsvinden in de Utrechtse Gertrudiskathedraal. 
 

Vanwege de huidige corona-maatregelen zal de 
bisschopswijding in een beperkte kring plaatsvinden. 
Beide vieringen zijn ook live te volgen via een 

professionele streaming op YouTube, zodat iedereen 
het feest van een afstand kan meevieren. Op deze 
pagina vindt u de livestreams naar de wijding en de 
intronisatie, en de daarbij behorende liturgieboekjes. 

Ook leest u onderaan alle nieuwsberichten over de 
bisschopswijding. 
 

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 12 september  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 19. 

Zondag 19 september  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 20. 
Zondag 26 september  - 10.00 uur Hoogmis.  
Zondag na Pinksteren 21. 
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Liturgiewijzer  
 

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  

 
 
Voor de dienst: Anthoni van Noordt (c.1619-1675) – Psalm 24 
 
Tijdens de communie: Anthoni van Noordt,  
verzen uit ‘Psalm 116’ 
 
Na de dienst: Anthoni van Noordt, Fantasia in d 

 

 
 

zondag 19 september  2021 - Zondag na Pinksteren 20 

Zondag van de grootste en de kleinste 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  220 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 269: 1,9,11  

Kyrie en Gloria blauw Mis 15  

1
e
 Lezing Wijsheid 1, 1-7 groen  331 

Graduale blauw 282  

2
e
 Lezing Jakobus 3, 16 - 4, 6 groen  331 

Halleluja blauw 442  

Evangelie Marcus 9, 30-37 groen  332 

Evangelie acclamatie blauw 304  

Credo blauw 312  

Voorbeden acclamatie blauw 318  

Offertorium blauw 972  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 9 458 

blauw Mis 15  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 15  

Gezang na de Communie blauw 745  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 839  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 26 september  2021 - Zondag na Pinksteren 21 

Zondag van de verdraagzaamheid 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  222 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 827  

Kyrie en Gloria blauw Mis 26  

1
e
 Lezing Numeri 11, 24-39 groen  333 

Graduale GVL 19-II  

2
e
 Lezing Jakobus 4, 11-17 groen  333 

Halleluja blauw 432  

Evangelie Marcus 9, 38-48 groen  334 

Evangelie acclamatie blauw 305  

Credo blauw 309  

Voorbeden acclamatie blauw 324  

Offertorium blauw 531  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 6 448 

blauw Mis 26  

inclusief Acclamatie blauw 326  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 26  

Gezang na de Communie blauw 534  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 785  

 


