
                               Voor een pastoraal gesprek kunt u een afspraak maken met de pastoors: 
                               Pastoor Louis Runhaar. Tel: 06 - 42204473. Email: louis.runhaar@okkn.nl 
                               Pastoor Henk Schoon. Tel: 030 - 2657776. Email: henk.schoon@okkn.nl 
                               Oud-Katholieke Parochie van Utrecht, Willemsplantsoen 3, 3511 LA Utrecht 

 

Aanmelden voor de dienst 
De extra maatregelen die de overheid heeft aan-
gekondigd om de snelle verspreiding van het covid-19 
virus af te remmen hebben helaas ook gevolgen voor 
onze zondagse vieringen; Het is weer nodig om u aan 

te melden voor de vieringen. Door de dringende 
aanbeveling om 1,5 meter afstand te houden, kunnen 
niet alle zitplaatsen gebruikt worden en we willen de 
beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk verdelen. U 
kunt u aanmelden voor de viering van zondag 7 

november door vóór zaterdag 6 november 18.00 uur 
een mail te sturen naar vieringenokpu@gmail.com. 
Vermeldt u daarbij met hoeveel mensen u wilt komen. 
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. 
 

Na zondag 7 november kunt u zich wekelijks 

aanmelden tot vrijdagavond 20.00 uur. Dus voor de 
viering van zondag 14 november kunt u zich 
aanmelden tot vrijdagavond 12 november enz…  
Binnen wordt u verzocht om de 1,5 meter afstand in 

acht te nemen. En bij aankomst en vertrek (dus als u 
in beweging bent) een mondkapje te dragen.  
 

We blijven koffie drinken na de viering. Net als 
afgelopen weken wordt er op twee plaatsen koffie 

geschonken: achterin de kerk (denkt u hierbij aan de 
1,5 meter) en in congres- en zalencentrum In de 
Driehoek. Voor In de Driehoek is een corona-
toegangsbewijs (QR-code of print) of inentingsbewijs 

nodig, omdat deze locatie onder de coronaregels voor 
de horeca valt. 
 

Voorlichting synodestukken door 

synodeafgevaardigden  
Op zondag 14 november geven onze 
synodeafgevaardigden Ton Roebroek en Maartje  Smit 
een toelichting op de onderwerpen die besproken 
worden op de synode van 27 november. Dit zal na het 

koffiedrinken plaatsvinden in de kerkruimte. U heeft 
hierbij uiteraard de gelegenheid om vragen te stellen 
aan de afgevaardigden of hen aandachtspunten mee te 
geven. De synodestukken zijn op te vragen bij de 

secretaris via secretaris@utrecht.okkn.nl  
 

Opvolger secretaris gezocht   
Het kerkbestuur zoekt per 1 januari 2022 een opvolger 
voor de huidige secretaris Rianne van de Beek. De 

secretaris is o.m. verantwoordelijk voor de interne en 
externe correspondentie van de parochie en het 
kerkbestuur, bereidt samen met de voorzitter de 
vergaderingen voor en waakt over de opvolging van de 

besluiten. Een andere kerkmeester notuleert 
momenteel de vergaderingen. Bent u of kent u iemand 
die geschikt zou zijn voor deze functie, benadert u dan 
de secretaris (secretaris@utrecht.okkn.nl) of een van 
de pastoors: 

louis.runhaar@okkn.nl ; henk.schoon@okkn.nl   

Seniorenochtend 10-11 gaat niet door 
Het bestuur van de seniorencommissie heeft besloten, 
gelet op de aangescherpte maatregelen van de 
overheid en vooral de kwetsbaarheid van de 
aanwezigen op onze bijeenkomsten, om de senioren-

koffieochtend van woensdag 10 november niet door te 
laten gaan. 
 

Willibrordlezing Vleuten 
De eerder aangekondigde vespers met aansluitend de  

Willibrordlezing op zondag 7 november in de 
Willibrordkerk aan de Pastoor Ohllaan 34 te Vleuten 
gaat door.  
 

Aanvang vespers: 19.30 uur, gevolgd door de inleiding 

om ongeveer 20.00 uur. Meer informatie in één van de 
vorige nieuwsbrieven. 
 

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. 

 
 

Unie van Utrecht 
 

 
De landelijke collecte in november is 
bestemd voor het werk van de Unie 
van Utrecht.  

 
In de bijlage treft u de digitale versie 
aan van de Folder Unie van Utrecht 
2021, waarin de kerkelijke 

gemeenschap tussen de oud-
katholieke Kerken van de Unie van 
Utrecht en de Kerk van Zweden wordt 
uitgelicht. 

 

(Online) kerkdiensten 
 

Zondag 7 november  - 10.00 uur Hoogmis. 
H. Willibrordus, apostel der Nederlanden. 
 

Zondag 14 november  - 10.00 uur Hoogmis. 
Zondag na Pinksteren 28. 
 

Zondag 21 november  - 10.00 uur Hoogmis. 

Laatste zondag na Pinksteren. 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag 21 
november.  Kopij kan via de mail worden ingeleverd 
vóór woensdag 17 november 19.00 uur. 

Nieuwsbrief 
van de Oud-Katholieke parochie van Utrecht 

 Jaargang 11, nr.22   

7 november 2021 
Verschijnt tweewekelijks 

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

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  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

zondag 14 november  2021 - Zondag na Pinksteren 28 

Zondag van de weduwe 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  237 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 710  

Kyrie en Gloria blauw Mis 14  

1
e
 Lezing 1 Koningen 17, 8-16 groen  347 

Graduale blauw 208, refr.1  

2
e
 Lezing Hebreeën 10, 19-25 groen  348 

Halleluja blauw 443  

Evangelie Marcus 12,38 -  
13, 2 

groen  348 

Evangelie acclamatie blauw 304  

Credo blauw 312  

Voorbeden acclamatie blauw 319  

Offertorium blauw 
725 (m-v  
/7 allen) 

 

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 8 455 

blauw Mis 14  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 14  

Gezang na de Communie blauw 618  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 
716: 

1,4,5,8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
zondag 21 november  2021 – Laatste zondag na Pinksteren 

Zondag van de voleinding 

Onderdelen van de viering Boek Gezangnr. Blz. 

Gebed van de dag rood  239 

Orde v. d. Eucharistieviering rood  413 

Introïtus blauw 711  

Kyrie en Gloria blauw Mis 19  

1
e
 Lezing Sefanja 1, 14 – 2,3 groen  349 

Graduale LB 93A  

2
e
 Lezing Openbaring 1, 1-8 groen  350 

Halleluja blauw 456  

Evangelie Marcus 13, 14-27 groen  350 

Evangelie acclamatie blauw 305  

Credo blauw 311  

Voorbeden acclamatie blauw 321  

Offertorium blauw 564  

Eucharistisch Gebed 
 

inclusief het Heilig 

rood 6 448 

blauw Mis 19  

inclusief Acclamatie blauw 326  

Gebed des Heren rood  474 

Lam Gods blauw Mis 19  

Gezang na de Communie blauw 721: 1,5,6  

Looft en dankt rood 6 478 

Slotzang blauw 535  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


