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Mededelingen 712 
22 november 2020 

 
 

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

INFO@HUISVANDOMINICUS.NL OF TEL. 030-2935245 (9.00-12.00 UUR) 
 

 
VIERINGEN  
   
Zondag 22 november  Feest van Christus Koning van het heelal 

 10.00 uur Eucharistieviering 
   voorganger Jozef Essing, dominicaan 
   lector Anita Vermeire 
   zang Cantors  Will Kuijpers 
      Annemarie Reinders  
          Boudewijin van Maanen 
   begeleiding Marietrees Broeren 
   koster Hans Wiegers 
   bloemen Hanneke van Dijk 
   ontvangst Ans Zegers en Walter Wernekinck 

 
Vrijdag 27 november 10.00 uur  Wereldwake achterin de kerk 
   voorganger Otto Vervaart 
 
Zondag 29 november 1e zondag van de Advent jaar B 
  10.00 uur viering van Woord en Gebed 
   voorganger Erik Borgman, lekendominicaan 
   lector  Corine Willemsens 
   zang  Annemarie Reinders, Arie Hollart, Theo Kanters 
   begeleiding Maarten Roos 
   koster  Frans Middelham  
    met Mariëtte van Ballegooij en Jacqueline Neefjes 
   bloemen Anita Vermeire 
   ontvangst  Will Kuijpers en Wil van Beijnen 
 
Gebed gevraagd  
voor onze zieken: René van Luijn, Riet van Gent en Maarten 
voor Johan Schröer, die op 9 november is overleden 
voor Guus Eeckhout, die 6 november is overleden 
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ACTIVITEITEN 
Alle activiteiten van het Huis van Dominicus zijn vanwege de corona maatregelen vooralsnog afgelast. 
De versoepelingen van afgelopen week veranderen de maatregelen voor het Huis van Dominicus niet. 
Helaas…. 

Zondag 22 november 10.00 uur viering Christus Koning van het heelal 
Het kerkelijk jaar wordt afgesloten met het grote feest van ‘Christus Koning van het heelal’. Misschien 
klinkt die titel wat pretentieus. Maar de dominicaan Jozef Essing, die ons deze zondag voorgaat in 
Eucharistie, zal daar misschien wel een verrassend licht op laten schijnen. Zijn preken zijn altijd bijzonder 
inspirerend. 
Na afloop van de viering zal de as van Anneke Wiltink in het bijzijn van enkele familieleden worden 
uitgestrooid. Jozef Essing en Leny Beemer zullen gebeden uitspreken hierbij. 
 

Vrijdag 20 november 10.00 uur Wereldwake achterin de kerk 
Behalve de 1e Vrijdag van de maand is er elke vrijdagmorgen 10.00 uur een 
wereldwake achterin de kerk. Wat ruimer zittend dan we gewend zijn rondom 
een wereldkaart spreken we biddend onze zorgen uit om wat er in de wereld 
gebeurt. We luisteren naar enkele teksten en plaatsen lichtjes op de 
wereldkaart op plekken, die we bijzondere aandacht willen geven. Wie bidt zal 

de wereld niet veranderen, maar wie bidt wordt wel omgevormd tot een aandachtig mens voor anderen, 
om zo waar mogelijk een mens van vrede te zijn. 

ADVENT 2020 ‘BEVRIJD TOT OPENHEID’ 
Op zondag 29 november begint de Advent, een mooie bezinningstijd op weg naar Kerstmis. 
Onze verwachtingen komen zeker in deze coronatijd niet uit. Maar het ‘onmogelijke’ zal altijd weer 
doorbreken, zoals dat begon bij de geboorte van Jezus. In de Advent hopen we open te gaan voor dit 
mysterie. Elke zondag zal een nieuw thema in dit kader naar voren komen, zowel in de lezingen als in de 
gebeden en liederen. En niet te vergeten in de liturgische vormgeving van onze bloemenverzorgsters.   
 
Adventsactie Katholiek Utrecht 2020 waarbij onze MOV nauw is betrokken 
Dit jaar is de Adventsactie ‘DELEN SMAAKT NAAR MEER’, EEN PROJECT IN NICARAGUA. 
Dit project betreft het trainingen geven aan de lokale bevolking over duurzame landbouw, om zo voor 
meer voedsel te kunnen zorgen. Meer informatie volgt nog.  
Donderdag 26 november is er in de Rafaëlkerk om 20.00 een informatieavond over dit project. 

School in de kerk. 
Omdat de kinderen in het voorjaar helemaal niet naar school gingen hebben de bezoeken van leerlingen 
van de Dominicusschool aan onze kerk ook een tijd stilgelegen. Begin november kwamen de 
kleuterklassen weer naar de kerk. Elise Woertman heeft ze een verhaal verteld. 25 november komen de 
groepen 3. Ook voor komend jaar is er weer een rooster gemaakt en zullen alle overige klassen van de 
Dominicusschool volgen.  

 
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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