
 

 

 

 

Utrecht, 2 oktober 2019 

 

 

U heeft er al over gehoord of gelezen: in het Aartsbisdom Utrecht start op de Eerste zondag 

van de Advent (zondag 1 december 2019) een ‘Jaar van de Eucharistie’. Dit Jaar loopt tot en 

met Christus, Koning van het Heelal (22 november 2020). Kardinaal Eijk heeft vlak voor de 

zomer in een pastorale brief het doel van dit speciale Jaar toegelicht. We hopen dat na dit 

themajaar gelovigen gesterkt zijn in hun geloof in dit sacrament, en dat meer mensen in de 

parochies deelnemen aan de zondagse Eucharistievieringen.  

 

Om de parochies te helpen van dit Jaar van de Eucharistie een succes te maken, heeft het 

Aartsbisdom Utrecht gebedskaarten, banieren en draagspeldjes gemaakt. Die zullen we in de 

komende weken onder de parochies verspreiden. In ieder geval ontvangt elke parochie: 

 

- Een hangende en een staande banier, met daarop de afbeelding van het schilderij van 

de Emmaüsgangers van Rembrandt van Rijn. Dit schilderij is het beeldmerk van het 

Jaar van de Eucharistie. De hangende banier kan bijvoorbeeld een plek krijgen in het 

Eucharistisch centrum van de parochie, terwijl de staande banier gebruikt kan worden 

bij activiteiten in het kader van dit themajaar. 

Het is natuurlijk mogelijk om zelf banieren bij te bestellen voor de parochie (55 euro 

hangende banier, 45 euro staande banier), neem voor de bestelinstructie contact op 

met mevrouw Wenting van de Dienst Communicatie van het Aartsbisdom Utrecht 

(tel.: 030 2391969, e-mail: redactie@aartsbisdom.nl). 

- Ook ontvangt elke parochie 1.000 gebedskaartjes, met dezelfde afbeelding van de 

Emmaüsgangers en twee gebeden: één ter gelegenheid van het Jaar van de Eucharistie 

en één om roepingen. 

- Bijzonder is het draagspeldje dat het aartsbisdom speciaal voor het Jaar van de 

Eucharistie heeft laten ontwerpen. Hiervan krijgt elke parochie er 100. In het hart van 

dit speldje zijn de handen van de verrezen Christus te zien. Hij breekt het brood voor 

de leerlingen op weg naar Emmaüs. Zo herkennen zij hun gestorven en verrezen Heer. 

Deze afbeelding is geïnspireerd op het schilderij van Rembrandt van Rijn. Hopelijk 

gaan velen dit speldje dragen en nodigt het uit om anderen te vertellen over de kern 

van ons geloof – het Paasmysterie – en over de betekenis van de Eucharistie voor ons 

persoonlijk en voor ons als Kerk tezamen. Wie meer speldjes nodig heeft, kan contact 

opnemen met mevrouw Wenting (zie contactgegevens hierboven). 

 

Als bijlage bij deze e-mail ontvangt u alvast de afbeelding van het draagspeldje, voorzien van 

een toelichting. Deze afbeelding kunt u gebruiken voor uw website, parochiebladen, 

liturgieboekjes. 

 

We hopen dat in onze parochies activiteiten worden georganiseerd in het kader van het Jaar 

van de Eucharistie. Dit kan zijn op het vlak van liturgie, catechese of diaconie. De drie 

Utrechtse bisschoppen en rector Kuipers van het Ariënsinstituut zijn beschikbaar om lezingen 

te verzorgen over de verschillende aspecten van de Eucharistie (zie genoemde pastorale brief).  
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Graag wil ik u in dat kader ook wijzen op de website van het Aartsbisdom Utrecht, waarvan 

binnenkort een apart onderdeel zal zijn gewijd aan het Jaar van de Eucharistie. Daar zal ook 

een activiteitenoverzicht worden opgenomen, waarmee parochies hopelijk inspiratie kunnen 

opdoen. Hierbij is iedere parochie uitgenodigd om ideeën en activiteiten bij onze Dienst 

Communicatie (pers@aartsbisdom.nl) kenbaar te maken, opdat wij deze kunnen vermelden op 

de site van ons aartsbisdom, om zo elkaar te kunnen verrijken. 

 

Hopelijk kunnen we gezamenlijk het Jaar van de Eucharistie vruchtbaar laten zijn voor onze 

parochies! 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

 

 

 

 

 

+ Mgr. drs. H.W. Woorts  

 

Hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht 
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