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Mededelingen 

17 oktober 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 
• Vrijdag15 oktober en 22 oktober 10.30-11.30 uur  

Open huis met koffiedrinken in refter. 

• Dinsdag 19 oktober 10.00-12.00 uur 
Huiskamer van de wijk met ontmoetingen van wijkbewoners en nieuwkomers in refter; in andere 
ruimtes taallessen. 

• Donderdag 21 oktober 19.30-21.30 uur Bijbelleerhuis 
Een inmiddels grote groep, komend uit diverse locaties van de St. Martinusparochie, leest en 
bespreekt in het Huis van Dominicus onder begeleiding van de dominicaan Henk Jongerius het boek 
Genesis.  

• Donderdagavond 4 november 20.00 uur is er een lezing in de Dominicuskerk Utrecht met 
voordracht door Frits de Lange over zijn boek Eindelijk volwassen. Vier avonden kwamen 
belangstellenden bij elkaar onder begeleiding van Frank de Munnik om gesprekken aan te gaan aan 
de hand van het boek. Niet alleen deze groep, maar iedereen is van harte welkom om de interessante 
lezing mee te maken. Noteer de datum alvast in je agenda en meld je aan voor de lezing bij 
info@huisvandominicus.nl  

 

Vieringen  
 

Nieuwe richtlijnen voor de vieringen in de Dominicuskerk. 
Al anderhalf jaar ervaren we de beperkingen door Corona in de manier waarop we met elkaar kerk zijn. 
Langzaamaan verandert de situatie, maar het blijft een kwetsbaar evenwicht waarin we rekening moeten 
houden met verschillen in persoonlijke gezondheid en belevingen. Als kerk willen we er zijn voor elkaar, 
elkaar respecteren en met elkaar bouwen aan de gemeenschap die we vormen.  
In september zijn de regels van de rijksoverheid en vervolgens zijn adviezen van de 
Bisschoppenconferentie met betrekking tot Corona aangepast waardoor het mogelijk is dat meer mensen 
de zondagse vieringen kunnen bijwonen. Wij zorgen ervoor dat plaatsen met 1,5 meter gegarandeerd zijn. 
Verder zal in onze kerk niet om een coronatoegangsbewijs worden gevraagd en u hoeft zich bij 
binnenkomst niet meer te aan te melden. 
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Een aantal andere zaken wijzigt niet: Kom niet naar de kerk als u coronagerelateerde 
gezondsheidsklachten heeft, was uw handen bij de hygiënepalen en houd tijdens het bewegen door de 
kerk en bij het koffiedrinken voldoende gepaste afstand aan. 
We zijn blij en dankbaar dat we deze stappen kunnen zetten. 
 

• Vrijdag 15 oktober  
  9.40 uur Rozenkransgebed in dagkapel 
10.00 uur Wereldwake achter in kerk 
   voorgangers Carolien Luijt en Els van der Ree 

• Zondag 17 oktober 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang met gezangen van de Franse dominicaan André Gouzes 
Voorganger Otto Vervaart; lector Carolien Luijt; zang Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer; 
begeleiding Leny Beemer; koster Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk; ontvangst/koffie Thea 
Veldkamp en Jacqueline Alsemgeest 

• Vrijdag 22 oktober 
  9.40 uur Rozenkransgebed in dagkapel 
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk 
   voorgangers Otto Vervaart en Hans Beemer 

• Zondag 24 oktober 
10.00 uur Eucharistieviering 
Voorganger pastoor Hans Boogers; lector Paul van Brakel; zang Arie Hollart en Otto Vervaart; 
begeleiding Maarten Roos; koster Hans Wiegers; bloemen Hanneke van Dijk; ontvangst/koffie Wil 
van Beijnen en Truus Aarsman 

 

Overige informatie 
 

Rozenkransgebed in de maand oktober elke vrijdag 9.40 uur in dagkapel 
In deze oktobermaand bidden we volgens een oude dominicaanse traditie, de rozenkrans rondom het 
beeld van Maria in de dagkapel. Het is een meditatief gebed, waarin de gebeden als een mantra telkens 
worden herhaald. Daarbij gedenken we de zo genoemde ‘geheimen’, die geboorte, leven, sterven en 
opstanding van Jezus aangeven, telkens ook in verbondenheid met wat Maria daarin betekent.  
 

Vooraankondiging: Zondag 21 november 70-jarig Wijdingsjubileum Dominicuskerk Utrecht 
70 jaar geleden werd de Dominicuskerk ingewijd door de toenmalige bisschop van Utrecht Mgr. Alfrink. 
Reden genoeg om na 70 jaar het jubileum hiervan te vieren. Gedurende de hele maand november zijn er 
activiteiten in het kader van dit jubileum, maar op zondag 21 november a.s. is het dé feestdag. In een 
eucharistieviering om 10.00 uur zullen voorgaan de dominicanen René Dinklo, provinciaal overste van de 
Nederlandse dominicaanse provincie, en Jozef Essing, onze oud-moderator en nog steeds vertrouwde 
voorganger als we bij een dominicaans feest eucharistie vieren. Na de viering zetten we tot ongeveer 
13.30 uur het feest voort met vele gasten.  
Noteer 21 november alvast in uw agenda! Uitnodigingen volgen. 
 

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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