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Vieringen 

Zondag 22 september Vredesweek 2019 in Dominicuskerk  
  10.00 uur Oecumenische viering gezamenlijke kerken Utrecht-West 
    voorgangers Michiel Kersemaekers – verkondiging (Antonius) 
     Josien Folbert (Protestante Gemeente West) 
     Leny Beemer (Dominicus) 
    zang Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort 
    begeleiding Michel de Kort 
    koster Frans van Heijningen 
    kinderwoorddienst – Ank Rinzema en Sara Kaptein (PGU) 
    koffiezetten Wil van Beijnen 
  Er is crèche en kinderwoorddienst; kinderen voor crèche bij binnenkomst in  
   de kapittelzaal brengen 
 
Vrijdag 27 september 10.00 uur Wereldwake 
 
 
Zondag 29 september 26e zondag door het jaar C Oogstfeest   
  10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 
   voorganger Baptiste Tuin, dominicanes 
   lector Team samen met Ank Rinzema 
   zang  Ouderskoor o.l.v. Christian Boel 
   begeleiding Berny Oude Kempers    
  koster  Hans Wiegers 
   koffiezetten Annemarie Reinders 
 
Activiteiten 
Zondag 22 september  20.00 uur Repetitie Ouderskoor 
Dinsdag 25 september  19.30 uur Repetitie Weerklank in refter 
Donderdag 26 september 20.00 uur Groot Liturgisch Beraad in kapittelzaal 
Vrijdag 20 september  10.30 uur Inloop met koffiedrinken in kapittelzaal 
 
 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/


Zondag 22 september 10.00 uur: Oecumenische Vredesviering in de Dominicuskerk  
met de samenwerkende kerken Utrecht-West 
‘VREDE VERBINDT OVER GRENZEN’  is het thema, dat ons door PAX is aangereikt. Wij geven daar 
vorm aan door na te denken over welke grenzen onze barrières zijn, en hoe wij over die grenzen 
heen verbinding kunnen maken met anderen. We bidden, luisteren en zingen hierover en worden 
ook uitgenodigd daadwerkelijk een gebaar van vrede te maken. 
 
Wereldwake vrijdag 27 september 10.00 uur 
Zittend rondom een wereldkaart bidden en zingen we onze zorgen uit 
om wat er in de wereld gebeurt. We luisteren naar teksten en muziek en 
plaatsen lichtjes op de wereldkaart op plekken, die we bijzonder 
aandacht willen geven.  
 

Kerkproeverij zondag 29 september ook in Dominicuskerk Utrecht – viering Oogstfeest 
We vieren al vele jaren in dankbaarheid het oogstfeest op een bijzondere wijze. Kinderen en 
volwassenen worden uitgenodigd producten van de oogst mee te brengen om ze vervolgens te 
geven aan iemand, die ze in het bijzonder willen danken. En natuurlijk brengen we vooral ook 
dank aan God, die ons het goede van de aarde heeft geschonken en in handen heeft gegeven, 
opdat het vrucht mag dragen.  
Deze zondag zijn Het Ouderskoor zal weer enthousiast zingen en de samenzang ondersteunen.  
Zondag 29 september is het tevens landelijk de zogenaamde ‘Kerkproeverij’. Kerkgangers 
nodigen die zondag vrienden en kennissen uit eens een viering mee te maken. Dat doen we ook 
in de Dominicuskerk Utrecht. We hebben uitnodigingskaartjes klaarliggen achterin op de 
leesplank, die je mee kunt nemen. Erik Borgman schreef voor deze gelegenheid een klein boekje 
‘Dit is het hart - over het proeven van de kerk’. Zeker de moeite waard te lezen en niet alleen 
voor wie niet bekend is met hoe het toegaat in de kerk. Het is voor € 2,- te bestellen via 
www.Adveniat.nl . 
 
Website Huis van Dominicus 
Inmiddels is de website van het Huis van Dominicus online gaan: www.huisvandominicus.nl  
Daar kunt u informatie vinden over wat in de Dominicus plaatsvindt. Elke week schrijft Erik 
Borgman een stukje ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek (ter 
inspiratie) 
Er staan al veel activiteiten gepland: 
- Meditatiecursus elke 3e dinsdag van de maand  
- Wereldwake elke vrijdagmorgen 10.00 uur (behalve als er een 1e vrijdagviering is) 
- Zondagavondzang elke 3e zondag van de maand 
- Contactmiddagen voor 55 plussers elke 3e donderdagmiddag van de maand  
- Bijbelleerhuis elke 3e donderdagavond van de maand  
- Everard Meijsterdag 29 september 
- Lezen van een boek elke 1e woensdagavond van de maand  (‘God is een vluchteling’ van 

David Dessin) 
Al deze activiteiten en nog veel meer zijn te vinden op de website van het Huis van Dominicus.  
Iedereen is van harte welkom deel te nemen aan de activiteiten. Zie ook Gesprek en de 
affiche/flyers.  
 
 
 

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12.00 uur  
een kopje koffie/thee drinken 

Elke vrijdag is er 10.30 uur inloop in de kapittelzaal 
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij! 

http://www.adveniat.nl/
http://www.huisvandominicus.nl/

