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Mededelingen  
 

12 juli-30 augustus 2020 
VIERINGEN 

Zondag 12 juli 15e zondag door het jaar A  
  10.00 uur Viering van Woord en Gebed 
   voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan 
   lector  Boudewijn van Maanen 
   muziek Marcel Bruins 
   koster  Hans Wiegers  
   bloemen Hanneke van Dijk  
   ontvangst Will Kuijpers en Thea Veldkamp 
 

Zondag 19 juli 16e zondag door het jaar A 10.00 uur Viering in Antoniuskerk 
   voorganger Yosé Höhne-Sparborth 
 

Zondag 26 juli 17e zondag door het jaar A 
  10.00 uur Viering van Woord en Gebed 
   voorganger Erik Borgman, lekendominicaan 
   lector Walter Wernekinck 
   muziek  Marcel Voorhoeve 
   koster Frans Middelham 
   bloemen Anita Vermeire 
   ontvangst Mariëtte van Ballegooij en Jacqueline Neefjes 
 

Zondag 2 augustus 18e zondag door het jaar A 10.00 uur Viering in Antoniuskerk 
   voorganger Julia van Wel 
 

Zondag 9 augustus 19e zondag door het Jaar DOMINICUSFEEST 
  10.00 uur Eucharistieviering 
   voorganger Jozef Essing, dominicaan 
   lector Paul van Brakel 
   muziek  Maarten Roos  
   koster  Hans Wiegers 
   bloemen Riet van Gent 
   ontvangst Wil van Beijnen en Thea Veldkamp 
 

Zondag 16 augustus 20e zondag door het jaar A 10.00 uur Viering in Antoniuskerk 
   voorganger Michiel Kersemaekers 
 

Zondag 23 augustus 21e zondag door het jaar A 
  10.00 uur Viering van Woord en Gebed 
   voorganger Leny Beemer, lekendominicaan 
   lector Annemarie Reinders 
   muziek  Marcel Bruins 
   koster Frans Middelham 
   bloemen Riet van Gent 
   ontvangst Ans Zegers en Walter Wernekinck 
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Zondag 30 augustus 22e zondag door het jaar A 10.00 uur Viering in Antoniuskerk 
   voorganger Yosé Höhne-Sparborth 
     
 
ACTIVITEITEN 
 
Zomerconcerten in de Dominicuskerk 
Deze zomertijd zijn er in de Dominicuskerk drie concerten in ongedwongen sfeer. De musici vertellen iets 
over de stukken die ze spelen en u mag vragen stellen. Kinderen van harte welkom.  
Zondag 12 juli, 16.00-17.00 uur Salon van de achttiende eeuw - Van Bach tot Boccherini met Tal Canetti 
– cello en Ursula Dütschler – klavecimbel  
Zondag 2 augustus, 16.00-17.00 uur Viola da Gamba - Nieuw ontdekte fantasieën van Telemann en nog 
veel meer met Ralph Rousseau- viola da gamba  
Zondag 6 september, 16.00-17.00 uur Where the heart is - Barber, Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hart 
en Sondheim met Marije van Stralen – sopraan, Jeroen Bal – piano  
 
Huiskamer van Dominicus elke dinsdagmorgen  
Elke dinsdagmorgen 10.00-12.00 uur: Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen in de Refter 
In Oog in Al wonen mensen vanuit verschillende werelddelen; een groot deel van hen woon in het AZC of 
komen bij de Noodopvang. Om al deze werelden bij elkaar te brengen is er elke dinsdagmorgen van 
10.00-12.00 uur gelegenheid in de Refter van het Huis van Dominicus om elkaar te ontmoeten, koffie te 
drinken, Nederlands te oefenen, verhalen uit te wisselen of samen een spelletje te doen. Wil je behalve 
als bezoeker als vrijwilliger meedoen? Vooral om mensen Nederlands te leren. 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.  
N.B. Aanmelden vooraf als je wilt komen vanwege corona! 
 
Zondag 9 augustus 10.00 uur Eucharistieviering vanwege Dominicusfeest 
Zoals elk jaar vieren we in onze gemeenschap het Dominicusfeest, de patroonsheilige van ons ‘Huis van 
Dominicus’. We doen dat samen met de Antoniusgemeenschap en allen in de regio Utrecht, die zich met 
ons verbonden weten. Hopelijk, dat er dan weer nieuwe ruimte is ontstaan om behalve de 
eucharistieviering, waarin de dominicaan Jozef Essing voorgaat, ook na afloop het feest voort te kunnen 
zetten zoals we dat gewend zijn: met wat extra lekkers bij koffie en thee, en een drankje met knabbel en 
snack. Iedereen is van harte welkom.   
 
Gastvrouwen/-heren weer present in juli en augustus 
Nu de coronamaatregelen iets versoepelen zullen ook onze gastvrouwen/- heren weer aanwezig zijn met 
ingang van juli 2020. Zij zullen telefoontjes aannemen en voor wie aanbelt is er koffie/thee en een praatje. 
Helaas kunnen in de gastenkamer maar twee personen op anderhalve meter zitten. Bij meer bezoekers 
zal er uitgeweken worden naar andere (grotere) ruimtes, die beschikbaar zijn.  
 
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  
 
 

Er is enige versoepeling van de corona maatregelen. 
We hoeven ons voor de vieringen niet meer aan te melden. 

De overige regels blijven van kracht! 
 
 
 

Fijne zomertijd!! 
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