
 
 
 
 

 

UITNODIGING 
OEFENDAG LECTOREN EN GEBEDSLEIDERS 

zaterdag 14 maart 2020 
9.15 – 15.15 uur 

Palestrinastraat 1 Utrecht 
 

In de vieringen van onze geloofsgemeenschappen voeren veel mensen het woord als voorganger, 
gebedsleider, lector en cantor. We mogen ons gelukkig prijzen met al deze gemotiveerde mensen. 
Dat neemt niet weg, dat de diverse taken om onderhoud vragen.  
Vorig jaar hebben we op 16 februari 2019 in het Huis van Dominicus met een grote groep 
deelnemers vooral gewerkt aan voordracht. Aan het eind van die dag kwam de wens naar voren 
om meer handreikingen te krijgen om als lector of gebedsleider zelf gebeden te kunnen formuleren. 
 

Daarom organiseert het HUIS VAN DOMINICUS voor de Utrechtse parochies opnieuw een 
trainingsbijeenkomst met workshops voor lectoren en gebedsleiders op zaterdag 14 maart 2020 van 
9.15-15.30 uur onder begeleiding van Ank Rinzema, Leny Beemer en Baptiste Tuin. 
 

Ank Rinzema is theaterwetenschapper, sinds 2004 lid van de Dominicus pastoraatsgroep met als 
kerntaken jeugd en jongeren en gemeenschapsopbouw.  
Leny Beemer is lekendominicaan, (school)musicus en theologe, sinds 2008 lid van de Dominicus 
pastoraatsgroep met als kerntaken vorming voor volwassenen en liturgie. 
Baptiste Tuin is dominicanes en (gepensioneerd) pastoraal werkster met jarenlang ervaring in 
voorgaan en werken aan liturgie.  
 
Aantal deelnemers: minimaal 8 en maximaal 12 
Aanmelden uiterlijk 7 maart 2020 bij: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of bij 
secretariaat@katholiekutrecht.nl  
 

PROGRAMMA    
  9.15 uur Inloop en kennismaking; verdeling in twee groepen  
  9.30 uur RONDE 1 
   Workshop 1 in kerk met Ank Rinzema voor groep A: 
     Voordracht en expressie in woord en gebaar (theatrale vorming) 
   Workshop 2 in kapittelzaal met Leny Beemer voor groep B: 
    Functie/betekenis soorten teksten in relatie tot voordracht (liturgische vorming) 
11.00 uur koffie/thee 
11.15 uur RONDE 2 
   Workshop 1 in kerk met Ank Rinzema voor groep B: 
     Voordracht en expressie in woord en gebaar (theatrale vorming) 
  Workshop 2 in kapittelzaal met Leny Beemer voor groep A: 
    Functie/betekenis soorten teksten in relatie tot voordracht (liturgische vorming) 
12. 45 uur Lunch in refter > zelf brood meenemen; voor soep, melk en karnemelk wordt gezorgd 
 
13.30 uur RONDE 3 
   Workshop 3 met Baptiste Tuin en Leny Beemer voor groep A en B samen 
   Schrijven van gebeden/voorbeden (inhoudelijke verdieping en handreikingen) 
      
15.15 uur Plenaire samenkomst, evaluatie en afspraken 
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