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Mededelingen 703 

 

20 september 2020 
 

 
VIERINGEN IN VREDESWEEK 

Zondag 20 september Begin Vredesweek 
  11.30 uur Interreligieuze gebedsviering in Assoenamoskee  
   voorgangers uit deelnemende religieuze gemeenschappen 
 
Zondag 20 september begin Vredesweek 
  16.30 uur Repetitie Kwartet Schola Dominicana 
  17.30 uur Zondagavondvespers met thema: ‘Vrede verbindt verschil’ 
   voorgangers team Andreascommuniteit 
   zang kwartet Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer 
   begeleiding Leny Beemer 
   koster Frans Middelham 
   bloemen Hanneke van Dijk 
   ontvangst team  Andreascommuniteit  
 
Vrijdag 25 september 10.00 uur Wereldwake 
   voorgangers team Huis van Dominicus 
 
Zondag 27 september Afsluiting Vredesweek  (in Antoniuskerk – Dominicuskerk gesloten)  
  10.00 uur Oecumenische vredesviering met thema ‘Vrede verbindt verschil’ 
   Voorgangers Julia van Well (Antonius) 
    Mariska van Beusichem (Wijkplaats) 
    Leny Beemer (Dominicus) 
 
 
 
ACTIVITEITEN 
Dinsdag 22 september 10.00-12.00 uur   Huiskamerproject met Hermen van Dorp en Josien Folbert 
Woensdag 23 september   9.00-13.00 uur Quatertemperretraite met Marian Geurtsen 
Vrijdag 25 september 10.30-11.30 uur Inloop en koffiedrinken in refter 
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Vredesweek 2020 Vrede verbindt verschil  
 

Zondag 20 september 11.30 uur interreligieuze gebedsviering in 
Assoenamoskee 
Vanwege de Vredesweek is er zondag 20 september a.s. om 11.30 uur 
een interreligieuze viering in de Assoenamoskee. 
Adres: Justus van Maurikstraat 2 (nabij Majellapark en Cremerstraat). 
Iedereen is welkom eraan deel te nemen. Coronaregels gelden ook daar 
natuurlijk.  
 

Zondagavondvespers bij begin Vredesweek 20 september 17.30 uur  
De Zondagavondzang wordt een Zondagavondvespers: we mogen 
immers nog niet samen zingen. Wel willen we graag blijven samenkomen om samen met onze 
gemeenschap de zondag te vieren. We leggen bij deze viering de nadruk op verstilling rondom de 
Bijbelse teksten. De gemeenschap zal meer teksten samen hardop lezen en bidden. Daarnaast zingen 
enkele cantors de onderdelen als Opening, Lichtritus en antifonen, onder begeleiding van Leny Beemer. 
Alle aanwezigen zitten gewoon in de banken, met voldoende afstand van elkaar. 
 

Zondag 27 september 10.00 uur Oecumenische vredesviering in Antoniuskerk 
Op 27 september om 10.00 uur vindt in het Stadsklooster in Lombok de Oecumenische Vredesviering 
plaats die is voorbereid door voorgangers van de Antoniusgemeenschap, de Protestantse Wijkgemeente 
West en het Huis van Dominicus. Vier met ons mee: Vrede Verbindt Verschil, ook in Utrecht-West! 
Adres Stadsklooster: Kanaalstraat 198, 3531CR  Utrecht.  

Overige activiteiten 
 

Woensdag 23 september 9.00-13.00 uur Quatertemperretraite met Marian Geurtsen 
Ondanks de huidige coronaregels is het mogelijk, om net als vorig jaar vier keer een zogenaamde 
quatertemper dag te houden. Dit keer op woensdag 23 september a.s. Het is een retraitedag van stilte, 
meditatie en gebed, die grotendeels in de kerk zal worden gehouden. Wie mee wil doen moet zich wel 
tijdig melden bij info@huisvandominicus.nl , want het aantal deelnemers is beperkt.  
Deelname aan één retraitedag kost € ….. Wie zich voor alle vier de retraitedagen aanmeldt betaalt € ….. 
 

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! 
 

Zomerconcert van 6 september verplaatst naar zondag 4 oktober 16.00 uur 
Zondag 6 september kon het derde geplande zomerconcert in de Dominicuskerk niet doorgaan. 
Gelukkig kan dit mooie concertje van Jeroen Bal met de sopraan Marije van Stralen wel doorgaan op 
zondagmiddag 4 oktober. Zij vertolken werken van Barber, Bernstein, Gershwin, Rodgers & Hart en 
Sondheim. In verband met de coronaregels aanmelden vooraf met naam en telefoonnummer bij 
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. Ook kunt u www.dominicuskerkutrecht.nl 
raadplegen. 
 
 

Bij binnenkomst steeds naam en telefoonnummer noteren. 
Alle coronaregels blijven van kracht, dus kom op tijd! 
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