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Mededelingen 

26 september 2021 
 
 

Algemene informatie 

• 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 staat daar ook. 

• Op werkdagen is er ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, 
ook telefonisch, 030-2935245. Voor noodgevallen of bij overlijden bellen: 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  Deze gaan voor zover mogelijk wel door in de 
zomermaanden. 

• Alle vieringen en activiteiten staan vermeld op www.huisvandominicus.nl  of 
www.dominicuskerkutrecht.nl  Bekijk deze sites regelmatig om geïnformeerd te blijven. 
 

 

Activiteiten 
• Vrijdag 24 september en 1 oktober 10.30-11.30 uur  

Open huis met koffiedrinken in refter. 
 

• Dinsdag 28 september 10.00-12.00 uur 
Huiskamer van de wijk met ontmoetingen van wijkbewoners en nieuwkomers in refter; in andere 
ruimtes taallessen. 
 

• Leesclub met Frank de Munnik 
In vier avonden wordt Eindelijk volwassen gelezen en besproken in een leesclub onder begeleiding 
van Frank de Munnik. Op 4 november geeft auteur Frits de Lange een lezing. Aanmelden voor de 
lezing van 4 november bij info@huisvandominicus.nl  

 

• Bijbel leerhuis 
Op donderdag 30 september 19.30-21.30 start het Dominicus Bijbel Leerhuis met een eerste 
bijeenkomst rond het boek Genesis. Volgende bijeenkomsten: elke 3e donderdagavond van de 
maand. Kosten: € 7.50 per avond. Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 

• Zondag 3 oktober Najaarsconcert met Tal Canetti (cello) en Ursula Dütschler (piano) 
16.00 uur: BEETHOVEN EN TIJDGENOTEN 
Toegang € 12,50 (incl. consumptie) 
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Vieringen  
 

Versoepeling coronamaatregelen: 
De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek 
los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf 
opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. 
Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een 
plaats als bij het lopen door de kerk.  
De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen 
wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen 
coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.  
 

• Vrijdag 24 september, 10.00 uur wereldwake achterin kerk 
Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 

• Zondag 26 september, oecumenische Vredesviering in Antoniuskerk.Het thema van de Vredesweek 
is deze keer ‘Op weg naar een inclusieve samenleving’ met de vraag ‘Wat doe jij in vredesnaam?’.  
Met medewerking van de Dominicus MOV; zangers van de Antoniuskerk; begeleiding Daphne van 
Kroonenburg 
Voorgangers Mariska van Beusichem (Protestantse wijkgemeente Utrecht-West), Michiel 
Kersmaekers (Antonius en Leny Beemer (Dominicus). Mariska van Beusichem verzorgt de 
verkondiging. Dominicuskerk gesloten! 

• Vrijdag 1 oktober  
  9.40 uur Rozenkransgebed in dagkapel 
10.00 uur 1e Vrijdagviering in dagkapel, voorganger Magda de Jong 

• Zondag 3 oktober  
10.00 uur viering van Bid&Breakfast: ‘DE WERELD IS VAN IEDEREEN’ Maria en Franciscus zijn van de 
wereld.  
Voorgangers Mirjam Meuwsen en Petra Aben; lector Nienke Hissink; muziek Ank Rinzema; koster 
Frans Middelham; bloemen Anita Vermeire; ontvangst en koffie team B&B. 
Er is koffie. We gaan met elkaar in gesprek. 
 

Overige informatie 
 

WereldWake iedere vrijdag om 10.00 uur (behalve de 1e vrijdag van de maand)  
In de Wereldwake staan we stil bij wat er gebeurt in de wereld en wat ons daarin beroert. We luisteren 
naar teksten en naar muziek, we zingen, bidden en we zetten lichtjes op de wereldkaart. 
 

Getijdengebed, dagelijks  
Sinds de Advent worden in de Dominicuskerk dagelijks (met uitzondering van zondagochtend) lauden 
(8.00 tot 8.30 uur en zaterdags 8.30 tot 9.00 uur) en vespers (18.30 tot 19.00 uur) gebeden. De kerk 
gaat 10 minuten voor aanvang open. Iedereen is van harte welkom. Bent u nieuw kom dan vroeg, dan 
lichten wij de orde van dienst even toe. En meldt u zich s.v.p. aan via info@huisvandominicus.nl 
 

Zijn - Ruimte van Hoop Burn-out & Ontregeld 
Het Huis van Dominicus heeft met Pasen een nieuwe site gelanceerd als virtuele ruimte om verbinding 
en herkenning te vinden met mensen, die in hun leven veel druk ervaren. Steeds meer mensen hebben 
last van stress en burn-out, zeker in deze coronapandemie. De site wil een plek zijn waar mensen met 
deze ervaringen terecht kunnen en merken dat ze niet alleen staan. Iedereen kan op de site ervaringen 
delen met anderen. Recent schreef Linde van Dorp over haar ervaringen als student. Zie 
www.ruimtevanhoop.net  
 

Gesprek en sites Huis van Dominicus 
Verder is alle actuele informatie van wat er gebeurt in het Huis van Dominicus te vinden in Gesprek en 
op de sites www.huisvandominicus.nl en www.dominicuskerkutrecht.nl. Handig vanwege de 
veranderende coronamaatregelen, om deze sites regelmatig te raadplegen.  
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