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Mededelingen van de week 
    nr. 698 
            15 maart 2020 
 
Vieringen 

Zondag 15 maart 3e zondag van de 40-dagentijd jaar A  
  16.00 uur Repetitie Schola Dominicana met aansluitend 
  17.30 uur Zondagavondzang in Dominicuskerk 
   voorgangers team Andreas 
   zang Schola Dominicana o.l. v. Leny Beemer 
   begeleiding Leny Beemer 
   koster  Paul van Brakel 
   Na afloop ontmoeting in kapel 
 
Woensdag 18 maart   9.00 uur Wake bij herdenking schietpartij tram in kerk 
  10.00 uur We sluiten aan bij de herdenking op het 24 Oktoberplein 
  
Woensdag 18 maart  19.00 uur 4e oecumenische 40-dagenvespers 
   voorganger Boudewijn van Maanen 
   begeleiding Marcel Voorhoeve 
   koster Frans van Heijningen  
 
Zondag 22 maart 4e zondag van de 40-dagentijd jaar A  
  10.00 uur Eucharistieviering 
   voorganger Pastoor Hans Boogers 
   lector  Walter Wernekinck 
   zang  Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort 
   begeleiding Marcel Bruins 
   koster  Hans Wiegers 
   misdienaar Nienke 
   koffiezetten Ans Zegers 
 
Dinsdag 17 maart 10.30 uur Huiskamer van Dominicus - koffie met verhalen in refter 
Woensdag 18 maart 10.00 uur Aansluiten bij herdenking schietpartij 24 Oktoberplein 
Donderdag 19 maart 14.30 uur Contact 50+ in refter 
Donderdag 19 maart 19.30 uur Bijbel leerhuis rond het boek Genesis in refter 
Zaterdag 21 maart   9.15-12.30 uur Training cantors met Sonja Roskamp in kapel en kerk 

 
Zondag 15 maart 14.00 uur Concert Arezzo ensemble ‘REMEMBERING THE GREAT MASTERS’ 
Het Arezzo Ensemble voert volgende week zondag in de Dominicuskerk een mooi concert uit: de 53e 
symfonie van Haydn en van Mozart Fuga in c-mineur en de Symfonie concertante voor viool en altviool. 
Solisten zijn David Rabinovich (viool), tevens dirigent-concertmeester en Catherine Manson (altviool). 
KAARTEN: volwassenen € 15,– / kinderen € 5,–, te koop bij de kerk en te bestellen via www.arezzo.nl    
Zie verder www.huisvandominicus.nl   
 
 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/
http://www.arezzo.nl/
http://www.huisvandominicus.nl/


Zondag 15 maart 17.30 uur Zondagavondzang op de 3e zondag van de 40-dagentijd  
Alle zondagen van de 40-dagentijd staat het ‘Horen-Luisteren’ centraal. Ook deze 
zondag bij de Zondagavondzang. Het thema is:  
DE GAVE VAN HET LEVEN IS BETROUWBAAR 
‘Het water dat Ik geef, zal opborrelen als bron tot eeuwig leven.’ 
We zingen de vespers meerstemmig, zoals getoonzet door de Franse Dominicaan 
André Gouzes. Iedereen die vooraf (16.00 uur) mee wil repeteren met de Schola 
Dominicana is ook daarbij van harte welkom. 

HOOR ISRAËL 
 

Vastenactie 
Het thema van Vastenactie is “ Werken aan je toekomst”  
Hierbij wordt aandacht gevraagd voor beroepsopleidingen wereldwijd in de derde wereldlanden.  
De  diverse initiatieven worden door de lokale bevolking aangedragen en samen met ondersteuning van 
Vastenactie gerealiseerd. De begeleiding wordt veelal gedaan door kloosterzusters en broeders.  
Vastenactie steunt wereldwijd 70 projecten waarvan er een aantal op hun website staan!  
Van harte aanbevolen! 
 

Woensdag 18 maart a.s. herdenking slachtoffers schietpartij 18 maart 2019 
Een jaar geleden vielen er vier dodelijke slachtoffers bij een schietpartij in de tram op het 24 Oktoberplein. 
We willen dat ook als Huis van Dominicus gedenken door om 9.00 uur een wake te houden achterin de 
kerk (zoals bij de wereldwake) en daarna aan te sluiten bij de herdenking op het 24 Oktoberplein, waar 
een gedachtenismonument is geplaatst.  
De dader toont in de huidige rechtszaak geen enkel respect voor zowel de slachtoffers en hun 
nabestaanden als voor de rechterlijke instanties van ons land. Vooral voor de nabestaanden van de 
slachtoffers heel schrijnend. Een reden temeer om bij ze te zijn met onze aandacht, ons bidden en onze 
aanwezigheid. 
 

Donderdag 19 maart 19.30 uur Bijbel Leerhuis met pater Henk Jongerius, dominicaan 
Nadat vorig jaar het evangelie van Matteüs centraal stond in het Dominicus Bijbel Leerhuis, gaat het nu 
om het boek Genesis. Er is over dit bijbelboek al veel geschreven, maar in ons Bijbel Leerhuis komen ook 
weer heel verrassende aspecten naar voren, die mede ontstaan door het onderlinge gesprek bij de 
gelezen tekst. De dominicaan Henk Jongerius begeleidt op deskundige en inspirerende wijze het gesprek. 
Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. Wel graag aanmelden bij info@huisvandominicus.nl of 
tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur) 
 

Elke dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur:Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen in refter 
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), email josienf49@hotmail.com. 
 

Zaterdag 21 maart, 9.30-12.00 uur: Workshop voor cantors met Sonja Roskamp in kapel en kerk 
Deze workshop is bedoeld voor iedereen uit Katholiek Utrecht, die graag zingt en in vieringen, waarin 
geen koor is, de samenzang te leiden en er in voor te gaan of overweegt dat te gaan doen. Sonja 
Roskamp zal de workshop met haar bekende enthousiasme leiden. Ze leidt niet alleen in op de taak van 
de cantor, maar gaat ook met praktische oefeningen aan de slag. 
Toegang: gratis. Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur) 
 

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   
 

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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