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In de Lintjesregen voor inzet in parochie
Bij de verdiensten van de personen die deze week een onderscheiding van de koning ontvingen werd ook inzet voor
activiteiten in de parochie/geloofsgemeenschappen gememoreerd. Dat was het geval bij Bas en Siny van OostrumKommerkamp die beiden in de Aloysiusgemeenschap heel veel jaren voor Gemengd koor, Klein Gemengd Koor en
andere activiteiten heel verantwoordelijk en druk zijn geweest.
Noortje Flantua-Rozema werd mede geëerd voor haar betrokkenheid bij de Sint-Nicolaas en Monica-kerk in de
kindernevendienst, de kinderopvang, het project Taal Doet Meer en de ouderenopvang in het kerkcentrum.
Jonge Hemelbestormers, donderdag 29 april – online
Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en gelovigen een podium om te praten over hun inspiratie en
ambities. Dit maandelijkse programma wordt nu online voortgezet en in deze aflevering maakt u kennis met Daan
Savert. Hij woont in het Jeanette Noëlhuis, een leefgemeenschap in de Bijlmer met christelijk-anarchistische roots,
en is bezig met de onderzoekmaster ‘Peace, Trauma and Religion’. Met Erik Borgman praat hij over theologie als
koorddansact tussen bescheidenheid en brutaliteit. Te zien vanaf donderdag 29 april op de website van Huis van
Dominicus via https://www.huisvandominicus.nl/events/jonge-hemelbestormers-online-daan-savert/
‘Oog op kunst’: kunstwandelroute, dinsdag 27 april t/m zaterdag 1 mei 2021, Dominicuskerk
De jaarlijkse kunstexpositie op Koningsdag in de Dominicuskerk krijgt dit jaar vanwege corona een andere vorm: ‘Oog
op kunst’. Twaalf kunstenaars uit Oog in Al laten hun kunstwerken (beelden en schilderijen) zien in etalages van
winkeliers of achter het raam van wijkbewoners. Door de erbij geplaatste QR-code te scannen, krijgt u informatie
over het werk en de kunstenaar. Geen smartphone? In de Mariakapel van de Dominicuskerk (beginpunt) of Landhuis
in de Stad (eindpunt) liggen boekjes over deze wandelroute klaar. Natuurlijk kan de route ook andersom worden
gelopen. Voor informatie kunt u contact opnemen met Wil Brakkee: 06-36 26 31 82 of w.brakkee@casema.nl
1 mei: Dag van Jozef, de arbeider
In 1955 stelde paus Pius XII 1 mei, de internationale dag van de arbeid, in als dag van ‘de heilige Jozef de arbeider’.
De kerk heeft een lange traditie in het denken over arbeid. Daar wordt op 1 mei apart bij stilstaan. Dit jaar is
bovendien ‘Jozefjaar’, dus extra reden om hierbij stil te staan. Kijk voor meer informatie en inspiratie op
https://rkdu.nl/1-mei-dag-van-jozef-de-arbeider/ . Of mail diaken Jouke Schat op diaken@rkdu.nl
Maandelijkse eucharistieviering, zaterdag 1 mei – 12 uur, St. Augustinus Gemeenschap
Aanstaande zaterdag 1 mei vindt de maandelijkse eucharistieviering voor de Augustinus Geloofsgemeenschap plaats
in de St. Aloysiuskerk. Pater Martijn Schrama osa is celebrant, Paul van der Woude (orgel) verzorgt de muzikale
begeleiding samen met een aantal leden van het koor Cantemus Domino. Bij de huidige corona maatregelen mogen
maximaal 30 kerkgangers de mis bijwonen. Daarom is het verplicht dat u zich vooraf aanmeldt. Als u komt terwijl u
zich niet heeft opgegeven, loopt u het risico dat u de viering toch niet kunt bijwonen, als er al 30 kerkgangers zijn. U
kunt zich tot 30 april aanmelden door te mailen naar augustinusberaad@katholiekutrecht.nl of door te bellen naar
Henk Kanters, tel. 06-82000077. Wilt u bij de viering uw mondkapje opzetten? De viering is ook online te volgen via
YouTube: klik op https://www.youtube.com/channel/UCzdVDbbNDnpcrXQWMSZWP6Q of zoek op ‘Katholiek
Utrecht’. U kunt wekelijks de ingesproken preken van pater Schrama beluisteren en nalezen via de internetpagina
van Katholiek Utrecht. Klik op: https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/preken
Rozenkransgebed, woensdag 5 april – 9.30 uur, St. Josephkerk
Bij het begin van de meimaand-Mariamaand is er op woensdagochtend in plaats van een gebedsbijeenkomst een
rozenkransgebed in de St. Josephkerk. Daarbij zingen we als openingslied GvL 555 Wij groeten U, o Koningin. Slotlied
GvL 445 God groet U, zuivere bloeme. Graag zien we iedereen bij deze kleine bijeenkomsten komen. Bij de
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hoofdingang staat er desinfecterende handgel. Na binnenkomst geven gele pijlen de veilige looproute aan. Wij
verzoeken u thuis te blijven en bidden als u hoest, grieperig bent of in de buurt van corona-besmetting ben geweest.
Afhalen iftarmaaltijd, donderdag 6 mei – 19.00-21.00 uur, Dominicuskerk
Net als vorig jaar organiseert het Huis van Dominicus samen met Welkom in Utrecht en Het Wilde westen een afhaalIftarmaaltijd tijdens de ramadan. Samen eten is nog steeds niet mogelijk, maar op deze manier kunnen we wel eten
delen met elkaar. Bewoners uit het AZC koken maaltijden en vrijwilligers van de drie organisaties doen het in
meeneembakjes en zorgen voor het uitdelen. De maaltijden kunnen worden afgehaald bij de Dominicuskerk.
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl.
Aanmelden voor de Europadag Utrecht 7 en 9 mei, online
In het weekeind van 9 mei vieren we Europadag. Het Comité Europadag Utrecht biedt, in samenwerking met
Vredesorganisatie PAX en Utrecht-in-Dialoog, twee programma's:
Vrijdag 7 mei: Europadag Symposium, getiteld 'Het Verhaal van Europa...?' (en vesper)
Zondag 9 mei: online Europa Dialoog getiteld 'De Ziel van Europa'
Voor beide online-evementen kunt u zich vanaf vandaag aanmelden. Meer informatie, flyers en aanmelden:
www.europadagutrecht.nl of kijk op https://www.katholiekutrecht.nl/2021/04/15/europadag-utrecht-2021/ 
Op 10 mei gaat Alpha weer van start!
Alpha is voor iedereen, of je nu wel, niet of een beetje gelooft. Samen met anderen ga je tien weken lang het gesprek
aan over het christelijk geloof. Kijk voor meer informatie en aanmelden op de website van katholiekutrecht:
https://www.katholiekutrecht.nl/activiteit/alpha-cursus-3/. Nodig zeker ook iemand uit voor Alpha! Wist je dat 90%
van de deelnemers op Alpha komt door een persoonlijke uitnodiging van iemand die zij kennen? En dat mensen de
alpha cursus altijd heel leuk vinden om te volgen? De alpha-cursus is een plek waar alle vragen gesteld mogen
worden. Iemand uitnodigen voor Alpha is dus ontzettend leuk om te doen. Aanmelden kan ook rechtstreeks via
https://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus/Utrecht%2C+Nederland/.
In gesprek met auteur van het boek ‘Groene theologie’, zondag 20 juni, Dominicuskerk
Op zondag 20 juni ’s middags zal de auteur van het boek ‘Groene Theologie’, Trees van Montfoort, in het Huis van
Dominicus aanwezig zijn om met de aanwezigen over haar boek in gesprek te gaan. Iedereen die het boek heeft
gelezen of er graag meer over wil weten, is - als de corona-maatregelen dit toelaten - van harte welkom daarbij
aanwezig te zijn. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl
Doorstart Dominicus Bijbelleerhuis, maandelijks vanaf september, Dominicuskerk
Met ingang van september 2021 zal het Dominicus Bijbelleerhuis een doorstart maken, als vanouds elke derde
donderdag van de maand van 19.30-21.30 uur. De dominicaan Henk Jongerius zal ons begeleiden bij de lezing van
het boek Genesis. Aanmelden bij info@huisvandominicus.nl
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