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Vieringen 

Zondag 26 januari Feest Thomas van Aquino  
  10.00 uur Eucharistieviering 
   voorganger  Jozef Essing, dominicaan 
   lector  Paul van Brakel 
   zang  Kleinkoor Existe o.l.v. Christian Boel 
   begeleiding  Marcel Voorhoeve 
   koster  Hans Wiegers 
   misdienaars Nienke en Tchinosole 
   koffiezetten  Arie Hollart 
 
Vrijdag 31 januari 10.00 uur Wereldwake 
   voorgangers: team Andreas 
 
 
Zondag 2 februari Maria Lichtmis 
  10.00 uur Bid & Breakfast met als thema ‘GELOVEN IN HET BEGIN’  
   Ieder neemt zijn eigen ontbijt mee, dat we delen met elkaar 
   Ouders dopelingen steken extra lichtjes op bij Maria 
   voorgangers team jonge ouders met Ank Rinzema 
   lector  Nienke 
   koster  Frans Middelham 
   koffiezetten  Wil van Beijnen  
 

 
     
Activiteiten 
Dinsdag 28 januari 10.30 uur Huiskamer van Dominicus - koffie met verhalen 
Vrijdag 31 januari 10.30 uur Inloop met koffie/thee in de kapittelzaal 
Vrijdag 31 januari 15.30 uur Voorbereiding 1e communie: 3e bijeenkomst  
 

 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/


Maria Lichtmis zondag 2 februari 10.00 uur 
Op dit feest van Maria Lichtmis wordt tijdens de Bid & Breakfast het verhaal verteld van de 
Opdracht van Jezus in de tempel. Waarbij het kindje wordt gezegend door twee oude wijze 
mensen: Simeon en Anna. 
Alle ouders met dopelingen en hun familie worden uitgenodigd in deze viering ook hun kindje op 
te dragen aan God, net als Jozef en Maria deden met hun kind Jezus. Er worden lichtjes 
aangestoken bij Maria. 
 
Elke dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur: Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen 
 

In Oog in Al wonen mensen met allerlei nationaliteiten, een groot deel 
van hen in het AZC. Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd 
voor en met bewoners van het AZC, maar een vast ontmoetingspunt is 
er nog niet. Daar komt verandering in: elke dinsdagmorgen kan iedereen 
van 10.00-12.00 uur koffie komen drinken, verhalen uitwisselen of samen 
een spelletje doen in de refter van de Dominicus. 

Wil je behalve als bezoeker af en toe ook als vrijwilliger meedoen? Neem dan contact op met Hermen van 
Dorp (Huis van Dominicus), tel. 06 122 40 600, e-mail hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of Josien 
Folbert (Wijkplaats), e-mail josienf49@hotmail.com. 
 

 
Vrijdag 31 januari 10.00 uur Wereldwake  
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.  
 
 
Huis van Dominicus op website  
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er allemaal in het Huis van Dominicus gebeurt, dan is veel   
informatie te vinden op de website www.huisvandominicus.nl \ 
Elke week schrijft Erik Borgman een stukje ter overweging ‘Tekenen in de Tijd’ (te vinden onder 
de rubriek ter inspiratie). En verder zijn alle activiteiten en nog veel meer erop te vinden. 
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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