
Voorafgaand aan de Eucharistieviering is het tussen 09.30 uur en 10.15 uur 
mogelijk het sacrament van boete en verzoening te ontvangen in de Vredeskapel 
van de kathedraal (rechts voorin de kerk).

Priesters die willen concelebreren en diakens die willen assisteren, wordt 
verzocht zich vóór de viering met albe en witte stola bij de pastorie te melden.

Correspondentieadres:
W.D.J. Kremer
Park Arenberg 13a
3731 EN De Bilt

Dankbaar jegens God, deel ik u met vreugde mede dat ik 
door handoplegging en gebed tot diaken zal wijden

Wilhelmus Dionysius Jozef (Wim) Kremer

Van harte nodig ik u uit bij de wijdingsplechtigheid aanwezig te zijn.
Deze vindt plaats op zaterdag 1 oktober 2022 om 10.30 uur

in de Kathedrale Kerk van Sint Catharina, Lange Nieuwstraat 36 te Utrecht.

Na de wijdingsplechtigheid is er gelegenheid tot feliciteren in de Nicolaïkerk 
(Nicolaaskerkhof 8, op loopafstand van de kathedraal).

In deze tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor de wijdeling.

+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht
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