
Vieringen in de Johannes - Bernardus december 20212 t/m 9 januari 2022  
 

- vrijdag 3 december 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp 
 

- zondag 5 december 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  
m.m.v. twee cantors   (collecte voor de Parochiële Adventsactie) 

 

- zondag 12 december 11:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp 
 m.m.v. GerBerJan   (collecte voor de Parochiële Adventsactie) 
 

- woensdag 15 december 19:00 uur Rozenkransgebed VERVALT 
- vrijdag 17 december 10:00 uur Woord- en Communieviering met H. Harmsen 
- zaterdag 18 december 18:30 uur  VERVALT 
- zondag 19 december 10:30 uur Eucharistieviering volgens de Byzantijnse ritus  

met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja  
(collecte voor de Parochiële Adventsactie) 

 

  - vrijdag 24 december, Kerstavond 
  * 19:00 uur Gezinsviering, Woord- en Communieviering met Hans  

   Harmsen en een ad hoc kinderkoor (collecte Parochiële Adventsactie) 
     21:00 uur Nachtmis, Eucharistieviering met pater J. Smit osa  

    m.m.v. GerBerJan uitgebreid (collecte Parochiële Adventsactie) 
- zaterdag 25 december, 1e Kerstdag, 11:00 uur Eucharistieviering met  

pater J. Smit osa m.m.v. Diversity     (collecte voor de PCI) 
- zondag 28 december, 2e Kerstdag, 10:30 uur Eucharistieviering volgens de  

     Byzantijnse ritus met vader P. Brenninkmeijer m.m.v. Wladimirskaja 
 

- vrijdag 31 december, Oudejaarsdag: géén viering 
- zaterdag 1 januari, Nieuwjaarsdag: géén viering 
 

- zondag 2 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastor P. Rentinck  
m.m.v. van een cantor 

 

- woensdag 5 januari 19:00 uur Rozenkransgebed 
- donderdag 6 januari: géén viering van de Byzantijnse gemeenschap! 
- vrijdag 7 januari 10:00 uur Eucharistieviering met pastor H. Oostendorp 
- zondag 9 januari 11:00 uur Eucharistieviering met pastoor H. Boogers  

m.m.v. GerBerJan 
********************** 

De belangrijkste regels i.v.m. corona: 
- niet komen als u klachten heeft of uw naasten! 
- bij binnenkomst mondkapje op. Mag af wanneer u zit. Bij ter communie gaan en 
verlaten van de kerk wee op zetten. 
- handen desinfecteren na binnenkomst. 
- neem een liturgieboekje, dat klaar ligt, mee. 
- houd 1,5 meter afstand van elkaar. Mensen die bij elkaar wonen mogen uiteraard 
bij elkaar zitten. Geef dat aan en volg verder de aanwijzingen. 
- houd uw jas bij u. 
- hoest en nies in uw elleboog. 
- alleen zitten of staan tijdens de viering. Niet knielen! 
- meezingen mag. De GvL ligt op uw plaats (graag na afloop laten liggen). 
- Voor de Kerstvieringen moet u zich weer opgeven. Voor de vieringen op 
Kerstavond en 1e Kerstdag telefonisch bij Ton van Schaik tussen 12:00 en 14:00 
uur: 06 – 21536725 of via de website: https://www.katholiekutrecht.nl/vieringen/. 
Voor de viering op 2e Kerstdag (Byzantijnse ritus) via de secretaris Dorine Sweere: 
06 – 50431561 of kijk op de website: https://byzantijnsekapelutrecht.nl/ 


