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Mededelingen 707 
 

18 oktober 2020 
 

ER MOGEN VOORLOPIG MAAR 30 MENSEN BIJ VIERINGEN AANWEZIG 
ZIJN, DUS GRAAG VOORAF AANMELDEN OP  

INFO@HUISVANDOMINICUS.NL OF TEL. 030-2935245 (9.00-12.00 UUR) 
 
VIERINGEN  
 
Vrijdag 16 oktober   9.40 uur Rozenkransgebed in kapel 
  10.00 uur Wereldwake 
   Voorganger Magda de Jong 

 

Zondag 18 oktober 29e zondag door het jaar A 
16.30 uur Repetitie Kwartet Schola Dominicana 

  17.30 uur Zondagavondvespers  
   voorganger pastoor Hans Boogers 
   zang kwartet Schola Dominicana o.l.v. Marcel Voorhoeve 
   begeleiding Marcel Voorhoeve 
   koster Frans Middelham 
   bloemen Anita Vermeire 
   ontvangst team  Andreascommuniteit  
 
Vrijdag 23 oktober   9.40 uur Rozenkransgebed in kapel 
  10.00 uur Wereldwake 
   Voorganger Erik Borgman 
 
Zondag 25 oktober 30e zondag door het jaar A 
  10.00 uur Viering van Woord en Gebed  
   voorganger Erik Borgman, lekendominicaan 
   lector Walter Wernekinck 
   zang  Lieneke de Klerk, cantor 
   begeleiding  Maarten Roos 
   koster  Paul van Brakel 
   bloemen  Anita Vermeire 
   ontvangst Jacqueline Alsemgeest en Walter Wernekinck 
   
Gebed gevraagd voor… 
Riet van Gent, die is opgenomen in het St. Antoniusziekenhuis 
Johan Schroër, verhuisd naar verpleeghuis ‘De Drie Ringen’ in Leidscherijn 
Hans Beemer, herstellende van een zware operatie 
Thea Veldkamp, eveneens herstellende na een operatie 
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ACTIVITEITEN 
Dinsdag 20 oktober 10.00-12.00 uur  Huiskamerproject 
Dinsdag 20 oktober 20.00-21.30 uur  Christelijke meditatie met Marian Geurtsen 
Donderdag 22 oktober 20.00-21.30 uur  Groot Liturgisch Beraad 
 
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! 
 
Dinsdag 20 oktober 20.00-21.30 uur Meditatiecursus ‘Kwetsbaarheid’ met Marian Geurtsen. 

Mediteren is op de eerste plaats oefenen in stilte en daarin komt alles met alles in harmonie. We maken 
gebruik van onder meer stiltemeditatie, tekstmeditatie, Bijbelse meditatie, muziekmeditatie, beeldmeditatie 
en loopmeditatie. Iedere avond draait om een ander aspect van ‘kwetsbaarheid’. Deze basiscursus wordt 
gegeven door theoloog en mediatiebegeleider Marian Geurtsen. 
Locatie: Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 
Vervolgdata: iedere derde dinsdag van de maand 
Kosten: per avond: €15,– (pinnen of contant betalen) 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl (ook voor informatie) 
 
Elke vrijdagmorgen in de oktobermaand 9.40 uur Rozenkransgebed in de kapel 
Het bidden van de rozenkrans is een oude dominicaanse traditie, die we tot nu toe ook in de 
Dominicuskerk steeds hebben doorgezet. Dat doen we ook nu weer in de oktobermaand-
rozenkransmaand elke vrijdagmorgen om 9.40 uur in de kapel.  
Speciaal voor de rozenkransmaand oktober hebben we een kaart verspreid met een mooie afbeelding 
van Dominicus, die volgens de legende, de rozenkrans krijgt aangereikt door Maria, met een mooi gebed. 
 
Wereldwake  

Elke Vrijdagmorgen (behalve de 1e Vrijdag van de maand) is er om 10.00 uur 
een wereldwake achter in de kerk. Wat ruimer zittend dan we gewend zijn 
(vanwege corona) rondom een wereldkaart spreken we biddend onze zorgen uit 
om wat er in de wereld gebeurt. We luisteren naar enkele teksten en naar 
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. Ook kunt u www.dominicuskerkutrecht.nl 
raadplegen. 
 
 
 

Bij binnenkomst in kerk wordt gekeken of u zich heeft aangemeld. 
Alle coronaregels zijn van kracht, dus kom s.v.p. op tijd! 

 
Kent u parochianen die geen mail hebben, geef dan s.v.p. door dat zij zich kunnen 

aanmelden door te bellen naar het secretariaat, 030-2935245 (9.00-12.00 uur). 
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