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MEDEDELINGEN
23 januari 2022

Corona maatregelen
Het Huis van Dominicus volgt de maatregelen van de overheid en de bisschoppen.
Dat betekent dat er geen groepsactiviteiten zijn en dat alle vieringen overdag doorgaan met een maximum
van 50 deelnemers.
Aanmelden via info@huisvandominicus.nl of telefonisch: 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken)
Tijdens de vieringen gelden de volgende maatregelen:
• Bij klachten niet komen
• Mondkapje op als je niet op je zitplaats bent
• Handen ontsmetten bij binnenkomst en bij de communiegang/of anderszins
• Alleen plaatsnemen op de aangegeven zitplaatsen
• Communiegang: via zijbeuken naar voren komen en door middenpad terug naar je plaats (eerst
rechterbeuk, daarna linkerbeuk)
• Bij lichtjesviering (3e zondag van de maand) idem, alleen kunnen rechter- en linkerbeuk gelijktijdig
• Er is geen ontmoeting of koffiedrinken na afloop
• Houd anderhalve meter afstand!

Vieringen in het Huis van Dominicus
•
•
•
•
•
•
•

Elke 1e zondag van de maand 10.00 uur viering van Bid & Breakfast
Elke 3e zondag van de maand 10.00 uur viering van Zang & Licht
Elke 2e en 4e (ook 5e) zondag van de maand viering van Woord & Communie
Elke 1e vrijdag van de maand 10.00 uur viering van Woord & Communie
Alle overige vrijdagen 10.00 uur Wereldwake
Elke ochtend 8.00 uur (niet zondagen; zaterdag 8.30 uur) Lauden
Elke avond 18.30 uur Vespers

Vrijdag 21 januari 10.00 uur Wereldwake
Voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer

Zondag 23 januari 10.00 uur oecumenische viering online Week van Gebed om Eenheid
Wijkplaats hoek Kanaalstraat/Johan Camphuysstraat - Dominicuskerk gesloten
Voorgangers Michiel Kersemaekers (Antonius), Mariska van Beusichem (dominee Wijkplaats), Leny
Beemer (Dominicus).

Vrijdag 28 januari 10.00 uur Wereldwake
Voorgangers: Josien Folbert en Hermen van Dorp

Zondag 30 januari 10.00 uur Eucharistieviering Feest Thomas van Aquino o.p.
Voorganger: Jozef Essing o.p.; lector Corine Willemsens; zang Will Kuijpers, Marieke Lurinks, Annemarie
Reinders, Hans Beemer; begeleiding Maarten Roos; koster Frans Middelham; bloemen Anita Vermeire;
ontvangst Wil van Beijnen

Week van Gebed eenheid Christenen 23 januari 10.00 uur vanuit Wijkplaats online
Zoals elk jaar vieren we in oecumenisch verband de week van gebed voor de eenheid van de christenen.
Dit jaar zou de viering in het Antonius Stadsklooster zijn (Michiel Kersemaekers verzorgt de verkondiging),
maar vanwege corona mag daar niet worden bijeengekomen en wordt de viering verplaatst naar de
Wijkplaats. Daarom wordt de viering aldaar gestreamd en is deze online te volgen via de link:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1271-Wijkgemeente-Utrecht-West-Wijkplaats/events/event/15273890202201231000.
De Raad van Kerken heeft dit jaar als thema gekozen: ‘LICHT IN HET DUISTER’ Wij sluiten ons van harte
aan bij dit thema.

Eucharistieviering: feest van Thomas van Aquino 30 januari 10.00 uur Dominicuskerk
Bij gelegenheid van het feest van deze grote en misschien wel meest bekende dominicaanse heilige,
vieren we eucharistie op de vierde zondag door het jaar C. We gebruiken de evangelie lezing van de 4e
zondag door het jaar, maar verder zal de viering vooral in het teken staan de Thomas van Aquino. De
dominicaan pater Jozef Essing zal ons erin voorgaan.
Denk eraan je vooraf of bij binnenkomst aan te melden en de coronamaatregelen op te volgen.

Activiteiten in het Huis van Dominicus
Voorbereiding 1e communie elke vrijdag 14.30 uur in kapel
Dit jaar hopen we, dat de pandemie met alle vaccinaties zich zodanig gedraagt, dat dit mooie feest voor
onze communicanten op zondag 24 april a.s. door kan gaan. Nu de scholen weer open zijn kunnen ook
de voorbereidingsbijeenkomsten doorgaan elke vrijdag om 14.30 uur (behalve in de vakanties).
Een geplande ouderavond moet nog even worden uitgesteld. Alle ouders van de communicanten krijgen
tijdig bericht over hoe en wat.

Dominicus Bijbelleerhuis donderdag 20 januari vervalt
Vanwege de coronamaatregelen zal het Bijbelleerhuis van 20 januari 2022 helaas weer niet doorgaan.
We pakken hopelijk in februari de draad weer op en vervolgen we ons gesprek rondom het boek Genesis
onder begeleiding van de dominicaan Henk Jongerius. De groep is groot, dus als corona nog veel
slachtoffers geeft en daarmee de maatregelen streng zijn zullen we het opnieuw moeten uitstellen. De
deelnemers worden tijdig bericht. Houd ook de websites in de gaten.
Kosten: € 7,50 per avond
Vervolg: elke 3e donderdag van de maand

Huiskamer van Dominicus – Taalles iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur
Vanwege corona worden vooralsnog alleen individueel taallessen gegeven elke dinsdagmorgen.
We hopen van harte, dat eind januari de huiskamer weer gewoon open staat voor bewoners en
nieuwkomers in de wijk. Iedereen is welkom.

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.

