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Bezoek bisschop Ablon 
 
Afgelopen zondag 17 oktober hadden we in de 

Gertrudiskathedraal bezoek van Mgr. Ablon, bisschop 
van onze Filipijnse zusterkerk, de Iglesia Filipina 
Independiente, kortweg IFI. 
Mgr. Ablon was samen met een paar leden van de IFI 
bij de viering, waarbij ze de preek in het Engels 
konden meelezen. 
Mgr. Ablon was ook aanwezig bij de wijding van mgr. 

Wallet in Deventer. Hij woont nu noodgedwongen in 
Hamburg, en probeert zoveel het gaat de Filipijnse 

christelijke gemeenschap in Europa te ondersteunen. 
Deze week is hij in Utrecht om een aantal zaken te 
bespreken, en de Filipijnse gemeenschap in Nederland 
een hart onder de riem te steken. 

 

 
 

Vacature 
Het kerkelijk leven krabbelt weer op na de 

coronapandemie. Er komt weer ruimte voor hervatting 
van oude en voor het ontplooien nieuwe activiteiten. 
Dit betekent ook dat er nieuwe mensen nodig zijn die 
samen met anderen hun schouders onder de parochie 
willen zetten en een stuk van hun tijd en energie willen 

investeren. 
 

Vertegenwoordiging in USRK 
Welke parochiaan met het hart op de goede, 
oecumenische plaats zou onze parochie willen 
vertegenwoordigen in de Utrechtse Stedelijke Raad 
van Kerken (USRK)? De Raad komt eens per twee 

maanden samen in één van de vele Utrechtse kerken 
of in een ander spiritueel centrum om samen te 
spreken over allerhande zaken die alle Utrechtse 
kerken aangaan. Denk aan diaconale presentie van de 
kerken in de stad, maar ook aan activiteiten rondom 
de viering van 900 jaar stadsrechten van Utrecht. Kent 
of bent u zo iemand, laat het weten aan pastoor Louis. 

 

Allerheiligen 
Op zondag 31 oktober vieren we het hoogfeest 
Allerheiligen. In de voorbede zal er gedachtenis 

worden gehouden voor de overledenen van het 
afgelopen jaar en voor de overledenen die ieder voor 
zich wil gedenken. Om 12:30 uur is er een korte 
gebedsbijeenkomst op het oud-katholieke deel van 
begraafplaats Soestbergen aan de Gansstraat. 
 

Anderhalve meter-plaatsen 
Het bankenblok rechts achterin de kerk (waar de 
koster zit) blijft voorlopig gereserveerd voor mensen 

die nog wel anderhalve meter afstand willen houden. 
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan is 
het raadzaam om u voor de dienst per e-mail aan te 
melden. Zo houden we overzicht. Aanmelden kan als 
voorheen bij vieringenokpu@gmail.com  Vermeld u er 
dan bij dat het gaat om een anderhalve meter plaats. 
 

Willibrordlezing Vleuten 
Op zondag 7 november, de gedenkdag van Willibrord, 
organiseren de parochie Licht van Christus en de PKN 
wijkgemeente Torenpleinkerk in Vleuten de 
Willibrordlezing. Spreker is ds. Almatine Leene, 
Theoloog des Vaderlands. Willibrord bracht in de 
eerste helft van de 8e eeuw het Evangelie naar onze 

streken. Zijn naam is sinds mensenheugenis 
verbonden met Vleuten. 

 
Deze bijzondere avond begint om 19.30 uur met het 
vieren van de vespers in de H. Willibrordkerk Pastoor 
Ohllaan 34 Vleuten. De inleiding begint om 20.00 uur. 
De titel is  ontleend aan een papiersnipper 

toegeschreven aan H. Willibrord met de tekst Ïn 
nomine Dei feliciter (In de naam van God gelukkig) 
 

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 24 oktober  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 25. 
Zondag 31 oktober  - 10.00 uur Hoogmis. 
Allerheiligen, met gedachtenis van Allerzielen. 
Zondag 7 november  - 10.00 uur Hoogmis. 

H. Willibrordus, apostel der Nederlanden. 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 7 
november.  Kopij kan via de mail worden ingeleverd 
vóór woensdag 3 november 19.00 uur. 
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Liturgiewijzer  
 
 

zondag 24 oktober  2021 - Zondag na Pinksteren 25 

Zondag van Bartimeüs 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  230 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 977  

Kyrie en Gloria blauw Mis 24  

1
e
 Lezing Jesaja 59, 9-19 groen  341 

Graduale GVL Psalm 13 bijlage 

2
e
 Lezing Hebreeën 6, 9-12 groen  342 

Halleluja blauw 445  

Evangelie Marcus 10, 46-52 groen  342 

Evangelie acclamatie blauw 304  

Credo blauw 310  

Voorbeden acclamatie blauw 319  

Offertorium blauw 573  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 2 431 

blauw Mis 24  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 24  

Gezang na de Communie blauw 766: 1,6,7  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang LB 909 bijlage 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zondag 31 oktober  2021 - Allerheiligen 

met gedachtenis van Allerzielen 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van het feest rood  304 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 
701: 

1,2,4,7,10 
 

Kyrie en Gloria blauw Mis 17  

1
e
 Lezing Wijsheid 3, 1-9 groen  548 

Graduale GVL Psalm 138 bijlage 

2
e
 Lezing Openbaring 7, 2-4 

en 9-17 
groen  549 

Halleluja blauw 462  

Evangelie Matteüs 5, 1-12 groen  550 

Evangelie acclamatie blauw 489  

Credo blauw 313  

Gedachtenis overledenen 
319 - “Confitemini Domino” 
- “Als alles duister is” - 703 

Offertorium LB 728 beurtzang 

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 1 426 

blauw Mis 17  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 17  

Gezang na de Communie blauw 702  

Looft en dankt rood 2 477 

Slotzang LB 725  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

zondag 7 november  2021 - H. Willibrordus 

apostel der Nederlanden 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van het feest rood  308 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 696  

Kyrie en Gloria blauw Mis 15  

1
e
 Lezing Jesaja 52, 7-10 groen  552 

Graduale blauw 252  

2
e
 Lezing Hebreeën 13, 7-17 groen  552 

Halleluja blauw 449  

Evangelie Matteüs 25, 14-34 groen  553 

Evangelie acclamatie blauw 966  

Credo blauw 309  

Voorbeden acclamatie blauw 318  

Offertorium LB 975  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 3 436 

blauw Mis 15  

inclusief Acclamatie rood 190  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 15  

Gezang na de Communie blauw 700  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 695  

 
 
 


