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   Mededelingen van de week 
nr. 682 

      17 november 2019  
 
Vieringen 

Zondag 17 november 33e zondag door het jaar C 
  16.00 uur Open repetitie Schola Dominicana 
   17.30 uur Zondagavondzang – gezongen vespers 
   met gezangen van André Gouzes, dominicaan 
   voorgangers team Andreascommuniteit 
   zang Schola Dominicana o.l.v.Leny Beemer 
   koster Frans van Heijningen 
   koffiezetten team Andreascommuniteit 
   Na afloop ontmoeting in kapel met iets te drinken 
 
Vrijdag 22 november 10.00 uur  Wereldwake 
    voorgangers team Andreas 
 
Zondag 24 november Feest Christus Koning, tevens gedachtenis Albertus Magnus o.p. 
   10.00 uur Eucharistieviering 
    voorganger Henk Jongerius, dominicaan 
    lector Corine Willemsens 
    zang Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort 
    begeleiding Marcel Voorhoeve 
    koster Paul van Brakel 
    koffiezetten Wil van Beijnen 
 
Activiteiten 
Zondag 17 november 20.00 uur Kenniscafé met Prof.Dr. Karel Steenbrink 
Dinsdag 19 november 19.30 uur Repetitie Weerklank  
Donderdag 21 november 14.30 uur Contact 50+ met spelletjes 
Donderdag 21 november 19.30 uur Bijbelleerhuis 
Vrijdag 22 november 10.30 uur Inloop met koffiedrinken in kapittelzaal 
Vrijdag 22 november 19.00 uur Generale repetitie Nota Bene 
Zondag 24 oktober 15.00 uur Concert Nota Bene 

   
Wereldwake elke vrijdag 10.00 uur achterin de kerk (behalve 1e Vrijdag van de maand) 
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.  
 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/


Zondag 17 november 17.30 uur: Zondagavondzang 

Elke derde zondag van de maand is er in de Dominicuskerk een 
Zondagavondzang. Steeds meer parochianen, ook buiten de Dominicus 
geloofsgemeenschap vinden geleidelijk op dit tijdstip de weg naar de kerk 
om geïnspireerd te worden door de mooie vesper gezangen van de Franse 
dominicaan André Gouzes, de verstilling en de aandachtige woorden ter 
meditatie bij een lezing van die zondag. De vespers beginnen om 17.30 
uur. Wie van harte mee wil kunnen zingen is welkom op de voorafgaande 
repetitie om 16.00 uur. Ook zonder dat zijn veel van de gezangen 
gemakkelijk mee te zingen. Weet je dus welkom! 

Er is 19 december geen Zondagavondzang vanwege het Kerstconcert met Kerstsamenzang. Dan is er 
wel ’s morgens om 10.00 uur een viering van Woord-Gebed-Zang.  
Eerstvolgende Zondagavondzang is 19 januari 2020, zelfde tijd.  
 

Zondag 17 november, 20.00-22.00 uur, refter Dominicus: Kenniscafé over islamitische culturen 
In het Kenniscafé vertelt prof.dr. Karel Steenbrink, emeritus-hoogleraar interculturele theologie aan de 
Universiteit Utrecht, over de verschillende gezichten van de islamitische wereld. Hij neemt ons mee naar 
de klassieke kernlanden, maar ook naar het Indische subcontinent, Zuidoost-Azië (vooral Indonesië), 
Afrika ten zuiden van de Sahara en de westerse landen. Hoewel de culturen sterk van elkaar verschillen, 
is er toch sprake is van één grote religie.Toegang gratis (vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld) 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl  
 

Donderdag 21 november 19.30 uur Bijbelleerhuis met Henk Jongerius, dominicaan 
We vervolgen ons bijbelleerhuis rond het evangelie van Mattheüs onder de bezielende leiding van pater 
Henk Jongerius o.p. De eerstvolgende leerhuisavonden zijn op 17 december 2019 en 16 januari 2020. 
Zeer boeiend!! Iedereen blijft van harte welkom aan te sluiten. Wel graag even aanmelden bij 
info@huisvandominicus.nl .Er wordt een vergoeding gevraagd (€5,– per avond). 
Neem een bijbel mee en een schriftje voor aantekeningen.  
 

Zondag 24 november 10.00 uur viering Christus Koning, tevens feest Albertus Magnus  
Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We vieren Christus als Koning, 
zoals Hij zichzelf noemde toen Pilatus Hem ondervroeg. Maar geen koning zoals andere koningen van de 
wereld, maar Koning van Gods Koninkrijk. De komst van dat Koninkrijk in onze wereld vormt de basis van 
de verkondiging van de Dominicanen wereldwijd. Al in de begintijd van de Orde zijn er bijzondere 
verkondigers geweest.  Albertus Magnus is een van de belangrijke dominicaanse heiligen uit die begintijd 
van de Orde. Albertus was een groot wetenschapper en leermeester van o.a. de dominicaan Thomas van 
Aquino. Hij was ook Magister van de Orde, werd bisschop in Keulen en heeft ervoor gezorgd, dat het 
eerste Dominicanenklooster van Nederland in Utrecht onder de naam Andreasklooster kon worden 
gesticht. De namen Predikherenkerkhof / Predikherenstraat herinneren nog aan dit klooster. Niet voor 
niets heeft de Utrechtse communiteit van lekendominicanen de naam ‘Andreascommuniteit’ gekozen. Zij 
zetten de eeuwenoude Utrechtse traditie van dominicaanse presentie in de stad voort. 
We vieren het feest van Albertus met een eucharistie, waarin de dominicaan pater Henk Jongerius zal 
voorgaan. 
 

Huis van Dominicus op website www.huisvandominicus.nl  
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er allemaal in het Huis van Dominicus gebeurt, dan is veel   
informatie te vinden over wat in de Dominicus plaatsvindt op de nieuwe website www.huisvandominicus.nl 
Elke week schrijft Erik Borgman een stukje ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder de rubriek 

(ter inspiratie). Alle 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. 
Zeker de moeite waard om de site eens te bezoeken!!!  

 

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! 
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