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MEDEDELINGEN 
18 t/m 25 september 2022 

 
 

Vieringen in het Huis van Dominicus 

 
Dagelijks getijdengebed 
In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondagochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens 

is het getijdengebed van 8.00-8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30-19.00 uur. Iedereen is 

welkom, maar nieuwe deelnemers wordt gevraagd zich van tevoren aan te melden via info@huisvandominicus.nl 

 
Zondag 18 september, parochiedag Sint-Martinus, 10.30 uur eucharistieviering in de Rafaëlkerk 

Er is een gezamenlijke eucharistieviering in de Rafaëlkerk, de Dominicuskerk is dicht. Na de vieringen zijn er 
verschillende activiteiten. Vanuit het Huis van Dominicus geven theoloog Erik Borgman en coördinator/opbouwwerker 
Hermen van Dorp een workshop over Laudato Si’.  
 
Zondag 18 september, 15.30-17.00 uur: Vredesbijeenkomst in de Assoena-moskee 
In het kader van de Vredesweek nodigt interreligieuze werkgroep Utrecht-West iedereen uit voor een 
vredesbijeenkomst in de Assoenna-moskee, Justus van Maurikstraat 2. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de 
Antoniusgemeenschap, de Assoenna-moskee, de Dominicuskerk, Liberaal Joodse Gemeente Utrecht, de PKN-
gemeente ‘de Wijkplaats’ en de Ulu-moskee. 
 
Dinsdag 20 september, 9.30 uur: WereldWake 

Voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 
 

Zondag 25 september, 10.00 uur: Oecumenische Vredesviering in Dominicuskerk 

Voorgangers Mariska van Beusichem (dominee PGU-West), Michiel Kersemaekers (Antonius), Leny Beemer 
(lekendominicaan Dominicus); zang Amor Vincit o.l.v. Michiel van Laarhoven; koster Paul van Brakel; bloemen Anita 
Vermeire; koffie Jacqueline van Alsemgeest 
 
 

Activiteiten in het Huis van Dominicus 
 
Column Tekenen in de Tijd 
Iedere week schrijft Erik Borgman voor de site van het Huis van Dominicus een column onder de titel ‘Tekenen in de 
tijd’. De aflevering van deze week is te vinden op: Tekenen-in-de-Tijd-164.pdf (huisvandominicus.nl) 
 
Dinsdag 20 september, 20.00-21.30 uur: meditatiecursus ‘Leven met mildheid’  
Start van een nieuwe meditatiecursus van vijf avonden. Meditatie in de christelijke traditie is stil worden om open te 

staan voor het heilige / de Heilige. Het is oefenen in ontvankelijkheid. Dit najaar laten we ons inspireren door Rainer 

Maria Rilkes gedichtencyclus Das Marien-Leben. Ontvankelijkheid is immers een kernwoord in het leven van Maria. 

Iedere bijeenkomst is opgebouwd uit een basismeditatie van stilte en ontspanning, en daarna een thematische 

meditatie. Je maakt kennis met verschillende meditatie-vormen zoals tekstmeditatie, beeldmeditatie, muziekmeditatie 

en visualisatie. De meditaties worden begeleid door Marian Geurtsen. 

Plaats:  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 

Vervolg: 11 oktober, 15 november, 20 december 

Kosten:  €15,– per avond 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl. U kunt ook online deelnemen. 
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Trainingsdag voor zangers en zanggroepjes  
Zaterdag 1 oktober, 9.30-12.30 uur 
Sonja Roskamp, een bekende zangpedagoog en koordirigent binnen de RK-Kerk, geeft een  workshop voor zangers die 
alleen of in kleine groepjes willen optreden bij de vieringen, ter ondersteuning van de samenzang. Er wordt met name 
gewerkt aan zelfstandig(er) zingen, vertrouwen in de stem en stemvorming. De workshop is toegankelijk voor de 
zangers van alle geloofsgemeenschappen. 
Plaats:  Dominicuskerk 
Toegang: gratis 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl  
 

Let Beauty Awake – najaarsconcert 2 

Zondag 9 oktober, 16.00 uur 

Sopraan Esther Putter en pianiste Jacomijn Puite vertolken liederen van Roger Quilter, Gerald Finzi, Ralph Vaughan 
Williams en Leonard Bernstein. De titel van het liedrecital is een oproep. Een oproep om in de samenleving die voor 
grote opgaven staat, schoonheid te zoeken en, waar mogelijk, schoonheid toe te voegen. Jonathan Boxer zal enkele 
van de gedichten voordragen en toelichten. 
Plaats:  binnentuin Dominicuskerk 
Kaarten: volw. €12,50/U-pas en kinderen €5,– 
Vervolg: 13 november, hoogtepunten uit de klassieke muziek 
Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 
 
Huiskamer van Dominicus – Ontmoeting en taalles iedere dinsdag van 10.00-12.00 uur  
Iedereen, bewoners en nieuwkomers in de wijk, met name ook vluchtelingen, zijn welkom op dinsdagmorgen in de 
huiskamer van het Huis van Dominicus voor ontmoeting. Individueel worden er ook taallessen gegeven. 

 
 

Algemene informatie 
 
• 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   

• 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 iemand aanwezig om bezoek te ontvangen en de telefoon op te 
nemen, 030-2935245. Voor noodgevallen of bij overlijden: 06-30511279. 

• Actuele informatie over alles wat er in het Huis van Dominicus gebeurt, is de vinden op de sites 
www.huisvandominicus.nl en www.dominicuskerkutrecht.nl. Via deze sites kunt u zich abonneren op de digitale 
nieuwsbrief waarin activiteiten worden aangekondigd. Een paar keer per jaar verschijnt ons blad Gesprek. Wilt u 
dat ontvangen, mail dan naar info.dominicus@katholiekutrecht.nl. 
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