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Na inspirerende vieringen in de 40-dagentijd staan we binnenkort voor de Goede Week en 
komt het Paasfeest er aan.
De betekenis van Pasen gaat vele malen verder dan ieders persoonlijke geloofsbeleving, 
vele malen verder ook dan onze eigen begrensde leefwereld. De Gezalfde heeft zijn leven 
gegeven voor álle mensen, wie en waar dan ook. En Hij is, zo geloven we, opgewekt uit de 
dood en wordt als Levende telkens weer herkend midden onder ons mensen waar en hoe 
dan ook. Als we dat beseffen, dan wordt het misschien wel minder moeilijk, dat we ook als  
geloofsgemeenschappen en kerken over onze grenzen heen gaan om in de wereld om ons 
heen de sporen van de Levende te ontdekken en te herkennen en er een verbinding mee 
aan te gaan. Misschien is het dan ook wel goed, dat we geleidelijk meer en meer toegroeien 
naar een groter kerkelijk verband. Wat om allerlei zakelijke redenen noodzakelijk blijkt te zijn 
bewerkt nu mogelijk ook een spirituele omslag. We zijn op weg naar Pasen, naar nieuw 
leven, nieuw geloofsleven ook, dat niet alleen in Oog in Al gestalte krijgt, maar in heel de 
Kerk. Als Dominicus geloofsgemeenschap willen we daar hoe dan ook vorm aan geven in 
ons gedenken en vieren.  

Dat gaan we meemaken in de komende Goede Week waarin we ons vieren willen verbinden 
aan de Eucharistie en daarmee aan het grotere geheel van kerk en wereld. Op Witte 
Donderdag doen we dat, door voorafgaand aan een meditatieve wake in onze kerk 
gezamenlijk bij de zusters Augustinessen in de Waterstraat Eucharistie te vieren. Met Pasen 
doen we dat door voorafgaand aan de viering  op Paasmorgen in de Dominicuskerk de 
Paaswake te vieren samen met de geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk, waar onze 
Paaskaars wordt gewijd en waarmee we op paasmorgen het Licht van Christus 
binnendragen in onze eigen Dominicuskerk. Natuurlijk voelen we bij dit alles ook pijn, omdat 
we niet het hele Passtriduüm meer in onze eigen Dominicuskerk kunnen vieren, maar 
tegelijk is het ook een mooie beweging naar buiten, naar het grotere geheel van kerk en 
wereld. En we doen dat nadrukkelijk áls Dominicus gemeenschap samen, en niet ieder voor 
zich. We hopen en bidden, dat dit op deze wijze nu en in de toekomst onze gemeenschap 
mag versterken!
Hieronder een overzicht: 

Allereerst vieren we Palmpasen op zondag 9 april om 10.00 uur in de Dominicuskerk 
Zoals we al jaren gewend zijn hebben de kinderen hun Palmpasenstokken bij zich (gemaakt 
op vrijdagmiddag 7 april 15.15 uur) en vieren we het verhaal van de intocht van Jezus in 
Jeruzalem met zwaaiende palmtakken en al, waarbij de dreiging van de omslag naar lijden 
en dood van Jezus al voelbaar wordt. Het Ouderskoor zal erbij zingen. Na afloop brengen de
kinderen hun Palmpasenstok bij mensen uit onze gemeenschap, die veelal aan huis 
gebonden zijn door ziekte of ouderdom. 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/


Ook is er als vanouds een oecumenische boeteviering samen met de protestantse 
wijkgemeente Utrecht-West op woensdag 12 april om 19.00 uur in onze Dominicuskapel. 
Ook de Antoniusgemeenschap sluit zich hierbij aan. Het is goed om met elkaar in gebaren 
en woorden uit te drukken, dat we gebroken mensen zijn met fouten en tekortkomingen, en 
zowel samen als persoonlijk bidden om Gods barmhartigheid.   

Op Witte Donderdag 13 april zijn er twee vieringen: 
Om 19.00 uur zijn we van harte welkom in de kapel van de zusters Augustinessen in de 
Waterstraat voor een Eucharistieviering, gedenkend hoe Jezus zichzelf aan ons heeft 
gegeven in de tekens van brood en wijn bij het Laatste Avondmaal met zijn leerlingen, 
tekens, die tot op vandaag telkens opnieuw in de viering van Eucharistie tot leven komen. 
We kunnen het klooster eenvoudig bereiken met lijn 5, als we in Oog in Al opstappen richting
station en uitstappen bij de halte aan de Jacobsstraat. Nog geen honderd meter daar 
vandaan is de ingang van het klooster aan de Waterstraat.
Om ongeveer 20.40 uur wordt aansluitend in de Dominicuskerk een meditatieve wake 
gehouden, waarin we gedenken hoe Jezus na het Avondmaal met de leerlingen naar 
Getsemane gaat, wetend, dat zijn lijdensweg daar definitief zal beginnen. Maar we doen dit 
niet zonder het gezegende Brood daarbij zichtbaar te maken door de uitstelling van het 
Allerheiligste bij die wake. We zingen, luisteren naar de Schriften en worden vooral ook stil. 
De wake wordt om 21.30 uur besloten door het Allerheiligste omringd met zang en kaarslicht 
naar het rustaltaar te brengen in de bidkapel.

Op Goede Vrijdag 14 april zijn er twee gebedsbijeenkomsten in de Dominicuskerk
Om 15.00 uur gedenken we de kruisweg van Jezus naar Golgotha.
Om 19.00 uur komen we bij elkaar, samen weer met de protestantse wijkgemeente Utrecht-
West en de gemeenschap van de Antoniuskerk in een meditatie rondom het 
lijdensverhaal volgens het evangelie van Johannes. We steken lichtjes aan op het kruis en 
leggen er bloemen bij. Het vocaal kwartet Oculus zal met prachtige zang de meditatie nog 
intenser maken.

Zaterdag 15 april vieren we om 21.00 uur de Paaswake in de Aloysiuskerk, Adriaan 
van Ostadelaan, samen met de geloofsgemeenschap aldaar. Onze eigen paaskaars zal in 
die viering gewijd worden en nemen we als Dominicus geloofsgemeenschap mee naar Oog 
in Al. We zingen daarbij dan het ons bekende lied ‘Die ons voor het Licht gemaakt heeft, dat 
wij leven’. De geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk heet ons van harte welkom. Pastoor
Huitink zal erin voorgaan. We rekenen op velen uit onze Dominicus geloofsgemeenschap!!

voor vervoer wordt gezorgd!!
Wel graag opgeven als je meegaat en aangeven, of je gebruik wilt maken van vervoer. Je 
kan dat doen via email: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of door de week tussen 9.00 –
12.00 uur telefonisch: 030-2934552  

Zondag 16 april om 10.00 uur is er vervolgens een uitbundige Paasviering in de 
Dominicuskerk
De gewijde paaskaars wordt plechtig naar binnen gedragen en de Paasicoon neemt een 
zichtbare plaats in. Het koor Weerklank zal erbij zingen. Er is kinderwoorddienst en er wordt 
natuurlijk weer gezocht naar paaseieren!
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