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‘Utrecht, uw bisschop!’ 
 

Op zaterdag 18 september om 14.50 uur sprak 
bisschop Dirk Jan in de Lebuïnuskerk te Deventer 
eindelijk deze verlossende woorden, waarmee  de vers 
gewijde bisschop Bernd onder luid applaus in zijn 
nieuwe functie aan de aanwezigen werd voorgesteld. 
 

Na de grootse en plechtige bisschopswijding vond de 
dag erna, zondag 19 september, de intronisatie in een 
meer intieme viering plaats in onze kathedraal.  
 

Lees hier het uitgebreide verslag van de wijding in 

Deventer, en hier het verslag van de intronisatie. 
 

Zowel kanunnik Marieke Ridder als aartsbisschop 
Bernd spraken mooie woorden tijdens de wijding en de 
intronisatie. U kunt hier hun beider preken nog eens 
nalezen. 
 

Dagblad De Stentor en RTV Utrecht besteedden er 
ook aandacht aan. 
 

Als u de livestreams nog eens terug wilt zien, vindt 
u hier de links ernaartoe. 
 

Versoepelingen  
 

Zoals u weet gaan er wat betreft de coronamaat-

regelen per 25 september een aantal versoepelingen 

in. Het kerkbestuur is nog druk bezig te bezien hoe die 
het beste gestalte kunnen krijgen. 
Dat neemt even tijd: zaken moeten op elkaar worden 
afgestemd, vrijwilligers gemobiliseerd waar nodig, en 
men wil ook graag rekening houden met mensen die 

nog heel voorzichtig willen zijn. 
 
Daarom is besloten niet al per zondag 26 september 
versoepelingen in te voeren, maar de zondag daarop, 
3 oktober. Dan hebben alle betrokkenen de tijd zich 
erop voor te bereiden.  
 

Voor aanstaande zondag geldt nog: 
Aanmelden bij: vieringenokpu@gmail.com  danwel 
telefonisch bij Christa Bijkerk, 06-23144428.  
 

Er zal soepel met de huidige regels worden omgegaan: 

mocht de 51e kerkganger zich melden, dan wordt die 
echt niet teruggestuurd! 
 

Zodra de nieuwe regels bekend zijn, kunt u deze 
teruglezen op de website van de kerk  en in de 

volgende editie van de nieuwsbrief. 

 
Stilte-uurtje 
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! 
 

 

De ORKA Dies  

 
Op zondag 3 oktober vieren we de 347e dies 
(verjaardag) van de Oude Rooms-Katholieke 

Aalmoezenierskamer, de ORKA. De aartsbisschop van 
Utrecht gaat voor.  
 
 

Kerk en geloof in een seculiere 

samenleving 
 
Op 7 oktober vindt een bijeenkomst plaats rondom het 

boek Kerk en geloof in een seculiere samenleving. 
Deze publicatie bevat bijdragen uit de theologische 
nalatenschap van Remco Robinson. 
 
Op deze middag zullen de volgende mensen een 
bijdrage leveren: Ruth Vennekens, mgr. dr. Joris 
Vercammen, prof. dr. Chris Hermans en dr. Mattijs 

Ploeger. Floris van Gils zorgt voor de muzikale 
omlijsting op het orgel. 
 
De bijeenkomst duurt van 15.00 tot 17.00 en vindt 
plaats in de kathedraal, Willemsplantsoen 2 te Utrecht. 
Aanmelden kan tot 4 oktober (of tot de capaciteit van 
het gebouw bereikt is) per e-mail aan Peter Ben Smit, 

p.b.a.smit@uu.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.  
 
Hartelijk dank. 

 
 

(Online) kerkdiensten 
 

Zondag 26 september  - 10.00 uur Hoogmis.  
Zondag na Pinksteren 21. 
Zondag 3 oktober  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 22. 
Zondag 10 oktober  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 23. 

 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 10 
oktober.  Kopij kan via de mail worden ingeleverd vóór 
woensdag 6 oktober 19.00 uur. 
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Liturgiewijzer  
 
 

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  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zondag 3 oktober  2021 - Zondag na Pinksteren 22 

Zondag van het huwelijk 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  224 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 
260: 

1,2,3,4 
 

Kyrie en Gloria blauw Mis 16  

1
e
 Lezing Genesis 2, 18-24 groen  335 

Graduale Blauw 205  

2
e
 Lezing Hebreeën 3, 1-6 groen  335 

Halleluja blauw 463  

Evangelie Marcus 10, 2-16 groen  336 

Evangelie acclamatie blauw 305  

Credo blauw 311  

Voorbeden acclamatie blauw 968  

Offertorium blauw 761  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 8 455 

blauw Mis 16  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 16  

Gezang na de Communie blauw 649  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 764  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


