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Muzikale adventsvespers
Op de vooravonden van de vier adventszondagen, de
zaterdagavonden 27 november en 4, 11 en 18 december, organiseert de culturele commissie muzikale
adventsvespers. De vespers volgen zo veel mogelijk de
klassieke orde van de vespers en sluiten inhoudelijk
aan bij de liturgie van de adventszondagen. Het is zo
een mooie voorbereiding op de zondagse liturgieviering én het geeft de mogelijkheid om de kerkmuzikale schatten uit verleden en heden te ervaren in
hun liturgische context. In de vespers klinkt onder
andere muziek van Heinrich Schütz (1585-1672),
Johann Sebastian Bach (1685-1750) en John Rutter
(1945). De vespers vangen aan om 17.00 uur en
duren ongeveer een half uur. Naast onze eigen
organisten verlenen verschillende andere musici hun
medewerking. Voorgangers in de vieringen zijn
afwisselend ds. Hans Uytenbogaardt en de pastoors
Louis Runhaar en Henk Schoon. Het programma voor
de avonden is als volgt:
27 november – Zangkwartet o.l.v. Mark Lippe,
organist Floris van Gils
4 december – Sopraan Titia van Heyst en organist
Mark Lippe
11 december – Sopraan Marjon Strijk en organist
Floris van Gils
18 december – Gregoriaanse Schola o.l.v. Arnoud
Heerings, organist Floris van Gils
U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere
muzikale adventsvespers mee te beleven! Om
verzekerd te zijn van een zitplaats is vooraf aanmelden
aanbevolen.
Dit
kan
via
het
mailadres:
gertrudis.cultuur@okkn.nl

Geen koffie na de kerkdienst
Het kerkbestuur heeft helaas moeten besluiten dat het
koffiedrinken na de kerkdienst voorlopig niet meer
door kan gaan.
Vanwege het toenemende aantal besmettingen en
ziekenhuisopnames zijn sinds maandag de coronaregels nog verder aangescherpt. Het koffiedrinken in
het congrescentrum onder de huidige regels over vaste
zitplaatsen is niet goed mogelijk.
Ook achterin de kerk zal er voorlopig geen koffie zijn.
Op die plaats is er te weinig ruimte om met alle
aanwezigen anderhalve meter afstand te bewaren.
Het kerkbestuur realiseert zich hoe vervelend deze
aanscherping van maatregelen voor iedereen is. Toch
willen we ook als kerk onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid nemen om de gezondheidszorg in
deze tijd van crisis voor iedereen toegankelijk te
houden.
De volgende nieuwsbrief komt uit op zondag
5 december. Kopij kan via de mail worden ingeleverd
vóór woensdag 1 december 19.00 uur.

Waar de stilte van spreekt - Reflecties
bij de stiltecultuur in de hedendaagse
spiritualiteit - De commissie Vorming en
Toerusting van de Nicolaikerk organiseert in het kader
van het jaarthema ‘Stilstaan’ een lezing over Stilte.
Tegen het ‘lawaai’ van al te leerstellige religies stelt
een
populaire
tendens
in
onze
hedendaagse
spiritualiteit stilte en stiltebeleving centraal. Bewust
volgehouden stilzwijgen lijkt onnoemelijk veel meer te
‘zeggen’ dan de gekende massa aan zogezegd
diepzinnige woorden. Alsof vooral alleen de stilte er
het best in slaagt tegemoet te komen aan de religieuze
verzuchting van de moderne mens.
In zijn lezing gaat Marc De Kesel, empathisch zowel als
kritisch, in op die ideeën en plaatst die binnen een
ruimere historische context. Marc De Kesel is als
hoogleraar in de Wijsbegeerte verbonden aan het Titus
Brandsma Instituut in Nijmegen.
Donderdag 2 december, Nicolaikerk, Nicolaaskerkhof
8, Utrecht. Aanvang: 20.00 uur, zaal open om 19:45
uur. Denkt u aan de coronapas?
Meer informatie:
https://www.nicolaikerk.nl/over-ons-vorming-entoerusting

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 vrijdagavond (vóór 19.00 uur) 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!

QR code Collecte
U kunt uw bijdrage voor de
collecte
in
het
mandje
achterin de kerk achter-laten
of gebruik maken van de QRcode. U kunt deze scannen
met uw bank app.
Hartelijk dank.

(Online) kerkdiensten
Zondag 21 november - 10.00 uur Hoogmis.
Laatste zondag na Pinksteren.
Zondag 28 november - 10.00 uur Hoogmis.
Eerste zondag van de Advent.
Zondag 5 december - 10.00 uur Hoogmis.
Tweede zondag van de Advent.

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

Liturgiewijzer
zondag 21 november 2021 – Laatste zondag na Pinksteren
Zondag van de voleinding
Onderdelen van de viering

Boek

Gebed van de dag

Gezangnr.

28 november 2021 – Eerste zondag van de Advent
Ad te levavi

Blz.

Onderdelen van de viering

Boek

rood

239

Gebed van de dag

rood

Orde v. d. Eucharistieviering rood

413

Orde v. d. Eucharistieviering rood

Introïtus

blauw

711

Kyrie en Gloria

blauw

Mis 19

e

1 Lezing Sefanja 1, 14 – 2,3

groen

Graduale

LB

e

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Marcus 13, 14-27

groen

Evangelie acclamatie

blauw

305

Credo

blauw

311

Voorbeden acclamatie

blauw

321

Offertorium

blauw

564

Eucharistisch Gebed

rood

inclusief het Heilig

blauw

Mis 19

inclusief Acclamatie

blauw

326

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 19

Gezang na de Communie

blauw

721: 1,5,6

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

Zie liederenblad Advent

e

17

Gebed van de dag

rood

19

413

Orde v. d. Eucharistieviering

rood

413

565

Introïtus
Kyrie litanie

Gezangnr.

GVL

350

Evangelie Lucas 21, 25-31

groen

Evangelie acclamatie

Zie liederenblad Advent

Evangelie acclamatie

Credo

blauw

309

Credo

blauw

312

Voorbeden acclamatie

blauw

324

Voorbeden acclamatie

blauw

324

Offertorium

blauw

564

Offertorium

blauw

572

Eucharistisch Gebed

Liturgisch supplement, blz.13

Eucharistisch Gebed

rood

9

Inclusief het Heilig

blauw

Inclusief het Heilig

Gebed des Heren

rood

Lam Gods

blauw

Mis 7

Gezang na de Communie

blauw

570

Looft en dankt

rood

Slotzang

blauw

448

478

355

Psalm 50

groen
blauw

355

447
356

Mis 7
474

5
574: 1,2,3

e

1 Lezing Baruch 5, 1-9

groen

Graduale

blauw

e

2 Lezing Filippenzen 1, 3-11

groen

Halleluja

blauw

Evangelie Lucas 3, 1-6

groen

Gebed des Heren
Lam Gods
Gezang na de Communie

477

Blz.

569:
blauw
1,2,3,4
Zie liederenblad Advent

Graduale
e
2 Lezing
1 Tessalonicenzen 3, 9-13
Halleluja

474

535

Kyrie litanie

Boek

groen

350

6

blauw

Onderdelen van de viering

1 Lezing Zacharia 14, 4-9

456

6

Introïtus

Blz.

349

93A

2 Lezing Openbaring 1, 1-8

Gezangnr.

5 december 2021 – Tweede zondag van de Advent
Populus Sion

356

275
357
425
357

Zie liederenblad Advent

458

Laurentiusmis (bijlage)
rood

474

Laurentiusmis (bijlage)
blauw

569: 5,6,7

Looft en dankt

rood

5

Slotzang

“LB

745
(bijlage)

478

