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Mededelingen 725
28 februari 2021
IN VERBAND MET CORONA GELDEN VOOR HET HUIS VAN DOMINCUS
DE VOLGENDE MAATREGELEN:
De vieringen
• Alle vieringen van februari en maart zijn in principe online zonder fysieke deelnemers in de kerk.
De vieringen zullen een iets kortere vorm krijgen. Dat geldt zowel voor de zondagvieringen van 10.00 uur
als voor de oecumenische vespers elke woensdag 19.00 uur.
• Wie de vieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf vrijdag
voorafgaand aan de viering ophalen in de Mariakapel. We sturen ook pdf’s naar alle bekende
emailadressen van onze Dominicus geloofsgemeenschap. De liturgieën staan ook op de sites.
• Alle vieringen zijn te volgen via de link op www.huisvandominicus.nl of www.dominicuskerkutrecht.nl
Bekijk deze sites regelmatig om geïnformeerd te blijven.
• Verder worden korte digitale Wereldwakes elke vrijdagmorgen 10.00 uur op de website gezet. Ze
verschijnen ook op facebook en Instagram. Daarbij wordt muziek gespeeld door afwisselend drie
muzikanten: Jeroen Snijder (piano), Pauliina Lievonen (fluit) en Tal Canetti (cello)
Activiteiten
• De Mariakapel is dagelijks van 9.00-17.00 uur open om een kaarsje op te steken, intenties op te schrijven
en artikelen voor de voedselbank te brengen. De boekenmolen voor kinderen is daar ook bereikbaar.
• Vanaf Aswoensdag 17 februari tot Pasen zal achterin de kerk bij de Mariakapel een boom staan van
aandacht en hoop. Iedereen kan daar een blaadje met persoonlijke punten van aandacht en hoop in hangen
• Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook
telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen is onze noodtelefoon altijd bereikbaar: 06-30511279.
• Wilt u (een keer) deelnemen aan de dagelijkse lauden (8.00 uur, weekend 8.30 uur) of vespers (18.30 uur),
mail dan naar info@huisvandominicus.nl
VIERINGEN
Zondag 28 februari

2e zondag 40-dagentijd B-jaar alleen te volgen online
10.00 uur
Viering van Woord-Gebed-Zang
voorgangers Suzanna Louwers en Leny Beemer (lekendominicanen)
zang
Boudewijn van Maanen en Otto Vervaart
begeleiding
Marcel Voorhoeve
koster
Mariëtte van Ballegooij en Jacqueline Neefjes
bloemen
Anita Vermeire
camera
Frans Middelham

Woensdag 3 maart

19.00 uur

Oecumenische Vespers 1 alleen te volgen online
https://youtu.be/UUXr7io7NFI
voorganger
Leny Beemer
muziek
Marcel Voorhoeve (piano)
koster
Hans Wiegers
camera
Frans Middelham

Vrijdag 5 maart

10.00 uur

Wereldwake online
voorganger
Carolien Luijt en Els van der Ree
muziek
instrumentaal
camera
Hermen van Dorp

Zondag 7 maart

3e zondag 40-dagentijdB
alleen te volgen online
10.00 uur
Viering van Woord en Gebed: BID EN VERBIND
voorganger
Leny Beemer met Mirjam Meuwese
lector
Nienke Hissink
muziek
Marcel Bruins
koster
Paul van Brakel
bloemen
Hanneke van Dijk
camera
Frans Middelham

Op weg naar Pasen in de 40-dagentijd
Gedurende de 40-dagentijd zullen we vanwege corona net als vorig jaar alle vieringen uitzenden online
uitzenden. De Zondagvieringen met als hoofdthema “Leer ons uw wegen gaan’ worden steeds op
zondagmorgen 10.00 uur online geplaatst. U kunt ze vinden via de link, die staat op de site
www.huisvandominicus.nl . Dat geldt ook voor de Oecumenische Vespers, die elke woensdagavond van de 40dagentijd om 19.00 uur online zijn te volgen. De links staan tevens in de wekelijkse mededelingen.
De 40-dagenvespers hebben als hoofdthema dit jaar ‘Ik ben er voor jou’.
Daarnaast wordt elke vrijdag 10.00 uur een korte Wereldwake online gezet, die ook nog te vinden is op de
sociale media. Zo hopen we dat we met aandacht en hoop verbonden en betrokken te blijven bij wat ons bezielt
en bij wat er om ons heen, dichtbij en veraf, gebeurt. Laten we elkaar vasthouden!
Zondag 28 februari 10.00 uur viering met gastvoorganger Suzanna Louwerse, lekendominicaan
Volgende week zondag 28 februari, de 2e zondag van de 40-dagentijd. zal Suzanna Louwerse als gast samen
met Leny Beemer voorgaan. Ook Suzanna is lekendominicaan. We hebben haar uitgenodigd de verkondiging te
verzorgen als teken van onze verbondenheid met de hele dominicaanse familie in Nederland.
Zondag 7 maart 10.00 uur viering in stijl van Bid & Breakfast
Vanwege corona is er geen Bid & Breakfast, maar zal de viering mede worden voorbereid door Ank Rinzema.
Van het Team B&B zal Mirjam Meuwese mee voorgaan samen met Leny Beemer, terwijl Nienke Hissink lector
is. Zo ervaren we toch nog een beetje de sfeer van de B&B, die hopelijk over enkele maanden weer gewoon live
kan worden gevierd.
Taalles in de huiskamer van het Huis van Doominicus elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Met gezamenlijk koffiedrinken, spelletjes doen en verhalen uitwisselen moeten we voorlopig nog even wachten,
maar de huiskamer zit niet op slot. In vaste groepjes van twee personen, iedere groep in een eigen ruimte, wordt
geoefend met de Nederlandse taal. Ook zijn er koppels die online contact houden. Informatie bij
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl en josienf49@hotmail.com
Boom van hoop en aandacht in de 40-dagentijd
Als teken van onze aandacht en betrokkenheid in deze 40-dagentijd hebben we een nu nog kale boom geplaatst
achterin de kerk bij de Mariakapel, waarbij iedereen wordt uitgenodigd op een boomblaadje te schrijven waar
jouw/uw aandacht en hoop naar uitgaat. Dat blaadje kan met een knijpertje in de boom worden gehangen,
waardoor de boom geleidelijk steeds groener wordt en hopelijk met Pasen helemaal vol is!
Vastenactie 2021: Ieder kind naar School in Zuid-Afrika
De Vastentijd gaat beginnen. Misschien denkt U: sinds het coronavirus rondwaart, is het alleen maar vasten. Het
klopt dat het leven voor ieder van ons moeilijker is geworden. Veel leuke dingen zijn niet meer mogelijk. Maar in
ontwikkelingslanden zoals Zuid-Afrika is de situatie nog veel erger.
Onze parochie voert samen met de parochie Licht van Christus in de vastentijd actie voor een project in ZuidAfrika: “alle kinderen naar school”. Want alleen als kinderen naar school gaan, hebben ze een toekomst.
Meer informatie in het parochieblad Tussentijds en op de flyer die achterin de kerk ligt. U kunt uw gift overmaken
op rekeningnummer NL33 ABNA 0234 1592 27 van de Sint Martinusparochie Utrecht o.v.v. Vastenactie 2021.
Hartelijk dank namens de kinderen uit de sloppenwijken van Zuid-Afrika.
Gesprek in nieuw jasje
Vorige week is het blad van onze Dominicusgemeenschap Gesprek weer rondgebracht. We zijn benieuwd naar
uw reacties op deze transformatie. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan horen we dat graag.
Huis van Dominicus op website
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er allemaal in het Huis van Dominicus gebeurt, kijk dan regelmatig op de
website www.huisvandominicus.nl. Ook kunt u www.dominicuskerkutrecht.nl raadplegen.

Kent u parochianen die geen mail hebben, geef dan s.v.p. de informatie door.
Iedereen kan bellen naar het secretariaat door de week 030-2935245 (9.00-12.00 uur)

