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Van de Pastoraatgroep
Start nieuwe seizoen coronaproof
Hoewel het virus Covid-19 nog steeds rondwaart, durven we het toch aan
om voorzichtig ook allerlei activiteiten in ons Huis van Dominicus weer op
te starten.
Vanaf 5 juli konden we weer vieren met z’n allen, in de zomertijd om en
om in de Antoniuskerk en in de Dominicus. Het was wel even wennen.
Om te beginnen met jouw naam en telefoonnummer opgeven bij
binnenkomst, boekje meenemen, handen ontsmetten en via de zijpaden
zo ver mogelijk naar voren lopen, in de banken met de groene stickers
naar het middenpad doorschuiven om uiteindelijk plaats te kunnen nemen
op een van die groene stickers.
Ook bij de communiegang als we eucharistie vieren, of bij het lichtritueel
in een viering van woord en gebed moeten we via de zijpaden naar voren
lopen en door het middenpad terug naar onze plaats, terwijl we de kerk
weer verlaten via zijpaden, etc.
Zingen met z’n allen mag niet, maar gelukkig zijn er zangers genoeg in
onze gemeenschap, die met hun zang de viering willen opluisteren.
Helaas is ook het koffie/theedrinken na afloop van de viering logistiek nog
niet mogelijk. We zoeken naarstig naar alternatieve mogelijkheden, want
elkaar kunnen ontmoeten en spreken op zondagmorgen is heel
belangrijk.
Dit is een heel gedoe, geleidelijk aan raken we er mee vertrouwd. En het
zal voorlopig wel zo blijven. Maar gelukkig is het nog steeds mooi weer
en zorgen de gastheren/gastdames dat we elkaar elke doordeweekse
ochtend met een drankje in de binnentuin kunnen ontmoeten.
Toch hebben we in de afgelopen coronaperiode ook veel geleerd. Meer
dan ooit beseffen we, dat we elkaar nodig hebben, meer dan ooit weten
we dat samen bidden en vieren, ondanks de beperkingen, nog iets heel
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anders is dan vieren via televisie of internet. Maar we hebben ook
geleerd, dat via de moderne media veel meer mensen kunnen worden
bereikt dan gewoonlijk alleen in de kerk. Kennelijk is dan de drempel
aanzienlijk lager dan voor het binnenlopen in een kerkgebouw.
Het is mooi om te zien hoeveel mensen hebben gekeken naar de filmpjes
over coronatijd in de wijk met interviews van Hermen van Dorp, onze
coördinator. Steeds meer worden we als Huis van Dominicus zo
onderdeel van wat er gebeurt in wijk en stad.
Daarnaast groeit ook onze verbondenheid met de buurtbewoners uit het
AZC, samen met ook nieuwe vrijwilligers die graag wat willen doen. Het
huiskamerproject op de dinsdagochtenden in de refter wordt goed
bezocht en er worden zelfs in het verlengde daarvan al meerdere
individuele taallessen gegeven. Zo bouwen gestaag aan het Huis van
Dominicus.
Maar ook onze ‘oude’ vertrouwde activiteiten worden met ingang van
september hervat. Op de eerste woensdagavond van de maand is er
weer een bijeenkomst rond een boek, de eerste op 2 september a.s.. Dit
keer sluiten we met de keuze van het boek ‘Groene Theologie’ van Trees
van Montfoort goed aan bij een van de speerpunten van het Huis van
Dominicus: Duurzaamheid.
Ook wordt het Dominicus Bijbelleerhuis onder begeleiding van de
dominicaan Henk Jongerius weer hervat.
Daarnaast begint de Activiteitenagenda in deze Gesprek weer aardig vol
te raken. Dit alles betreft weliswaar kleinere groepen in grotere ruimtes,
maar dat lukt. Zo mogen we vol goede moed op weg gaan naar een
nieuwe fase in de ontwikkelingen van het Huis van Dominicus.
Wel moeten we voorzichtig blijven, want we willen op geen enkele manier
oorzaak worden van een nieuwe uitbraak van het virus. Dus houd je aan
de regels en vooral: blijf gezond!
Dat Gods zegen mag rusten op dit nieuwe seizoen.
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Vieren met elkaar
Ook dit seizoen zijn er meerdere bijzondere vieringen, die we hier extra
onder de aandacht willen brengen.
Zondag 13 september 10.00 uur
Viering Eerste Heilige Communie van 6 kinderen
Wat was het een teleurstelling in april, toen het 1e Communiefeest niet
door kon gaan. Dus nu is het extra feestelijk, dat het op zondag 13
september eindelijk gaat gebeuren. Ank gaat alles met de kinderen, hun
ouders en pastoor Hans Boogers verder voorbereiden. Logistiek krijgen
we het voor elkaar conform de coronaregels. Communicanten met hun
gasten hebben vaste plekken, de overige kerkbezoekers kunnen meer
naar achter aanschuiven.
We hopen dat deze 1e communie voor de kinderen een mooie
vervolgstap mag zijn op hun geloofsweg.
Zondag 20 september en zondag 18 oktober 17.30 uur
Zondagavondvespers
De Zondagavondzang wordt een Zondagavondvespers: we mogen
immers nog niet samen zingen. Wel willen we graag blijven samenkomen
om samen met onze gemeenschap de zondag te vieren. We leggen bij
deze viering de nadruk op verstilling rondom de Bijbelse teksten. De
gemeenschap zal meer teksten samen hardop lezen en bidden.
Daarnaast zingen enkele cantors de onderdelen als Opening, Lichtritus
en antifonen, onder begeleiding van Leny Beemer. Alle aanwezigen zitten
dan gewoon in de banken, met voldoende onderlinge afstand.
Zondag 27 september 10.00 uur
Oecumenische Vredesviering in de Antoniuskerk
Samen met de gemeenschappen van de Wijkplaats en de Antonius
vieren we dit jaar de Vredesviering in de Antoniuskerk, de kerk die
tegenwoordig ‘Stadsklooster’ heet.
Het belooft een mooie viering te worden met enkele verrassende
elementen! Het thema ‘Vrede verbindt verschil’ is in deze tijd wel heel
actueel. Iedereen is van harte welkom.
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Zondag 4 oktober 10.00 uur
Bid & …..
Vanwege het Covid-19 virus is het onmogelijk om op de vertrouwde
manier een Bid & Breakfast viering te organiseren. Maar dat maakt ook
weer creatief om alternatieve oplossingen te vinden. Ank Rinzema, Petra
Aben en Mirjam Meuwse hebben een viering bedacht die een beetje lijkt
op de Bid & Breakfast, maar ook weer niet. Iedereen is weer van harte
welkom, maar je eigen ontbijt meebrengen hoeft niet. Nieuwsgierig? Kom
dan naar deze bijzondere viering.
Zondag 11 oktober 10.00 uur
Patroonsfeest Dominicanen Nederland – Maria van de Rozenkrans
In de Orde van de Dominicanen speelt de rozenkrans van oudsher een
grote rol. Sommigen vinden het maar een ouderwets gebed. Maar
geleidelijk is er weer een herwaardering voor dit meditatieve gebed,
waarin de geheimen van ons geloof worden overwogen: De Blijde
Geheimen, de Geheimen van het Licht, de Droevige Geheimen en de
Glorievolle Geheimen. De Nederlandse Provincie van Dominicanen is
toegewijd aan Maria van de Rozenkrans. Vandaar dat we dit ook in onze
Dominicuskerk feestelijk vieren met een eucharistie. Pater Jozef Essing
gaat erin voor.
Rozenkransgebed in oktober
Zoals we hierboven al lazen is het bidden van de rozenkrans een oude
Dominicaanse traditie, die we tot nu toe ook in de Dominicuskerk steeds
hebben doorgezet.
We doen dat in oktober elke vrijdagmorgen om 9.40 uur op eenvoudige
wijze in de dagkapel, waar we een grote kring op afstand vormen
tegenover het prachtige houten Mariabeeld.
Het zou mooi zijn als meerdere mensen uit onze gemeenschap hierin
voor zouden willen gaan. Voorlopig neemt Leny Beemer het voortouw,
maar als iemand het stokje zou willen overnemen, dan is dat zeer
welkom. Je kan je aanmelden bij leny.beemer@huisvandominicus.nl of
telefonisch: 06-83224748.
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Wereldwake
Met ingang van vrijdag 11 september is
er elke vrijdagmorgen (behalve op de 1e
Vrijdag van de maand) weer een
wereldwake achterin de kerk.
Wat ruimer uit elkaar dan we gewend
zijn zitten we rondom een wereldkaart en
spreken we biddend onze zorgen uit om wat er in de wereld gebeurt. We
luisteren naar enkele teksten en plaatsen lichtjes op de wereldkaart op
plekken, die we bijzondere aandacht willen geven. Wie bidt zal de wereld
niet veranderen, maar wie bidt wordt wel omgevormd tot een aandachtig
mens voor anderen, om zo waar mogelijk een mens van vrede te zijn.

Leren met elkaar (onder voorbehoud)
Huis van Dominicus leest ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort.
Start 2 september
Met ingang van 2 september 2020 wordt een nieuwe start gemaakt met
het lezen van het boek ‘Groene Theologie’ van Trees van Montfoort.
Hiermee sluiten we aan bij een van de speerpunten van het Huis van
Dominicus: duurzaamheid. Dat doen we vervolgens elke 1e
woensdagavond van de maand van 20.00 tot 21.30 uur.
Telkens bedenkt een van de deelnemers bij het te lezen hoofdstuk drie
vragen, waarmee we in een verdiepend gesprek gaan. We kunnen
vanwege corona maximaal 12 deelnemers herbergen. Dus wie
belangstelling heeft kan zich aanmelden bij info@huisvandominicus.nl,
zodat we kunnen kijken wat wel/niet mogelijk is.
Dominicus Bijbelleerhuis rondom het boek Genesis,
Vervolgt op 17 september
Ook voor het Dominicus Bijbelleerhuis onder begeleiding van de
dominicaan Henk Jongerius gold de tussentijdse stop vanwege corona.
We vervolgen het leerhuis op donderdag 17 september. Dat doen we
vervolgens elke 3e donderdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.
Dit eerste boek uit onze Bijbel is heel inspirerend en boeiend. Er zijn vele
boeken over geschreven, en nog worden steeds weer nieuwe inzichten
en aspecten gevonden.
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Deelnemers zijn welkom, maar wel graag eerst aanmelden via
info@huisvandominicus.nl. Er wordt een vergoeding gevraagd (€5,– per
avond). Maximaal 12 deelnemers, meer kan niet ivm de benodigde
afstand van elkaar.

Gemeenschap en betrokkenheid
Het is wonderlijk hoe juist in deze coronatijd de verbondenheid is
gegroeid met, naast de vertrouwde mensen uit onze gemeenschap, nu
ook meerdere nieuwe gezichten. De deuren staan al sinds maart alle
dagen van de week open van ’s morgens 9.00 uur tot laat in de middag.
Er zijn veel kaarsjes aangestoken bij Maria in de Mariakapel achterin de
kerk. En er worden er veel intenties opgeschreven in het intentieboek, dat
daar ook ligt. Die intenties worden beknopt genoemd bij de intenties van
de viering op zondag. Zo komt de buitenwereld meer en meer binnen en
dat doet ons allemaal goed.
Inzameling Voedselbank
Ook in de komende tijd blijven we houdbare artikelen verzamelen voor de
voedselbank. Achterin de kerk staat een mand, die regelmatig wordt
leeggemaakt in dozen. Iedereen die producten gebracht heeft, wordt daar
hartelijk voor bedankt. In deze tijd zijn er heel veel mensen die de
zekerheid van hun inkomen zien wegvallen. Er zijn daarom veel meer
aanvragen. Alle donaties zijn zeer welkom.
Omzien naar elkaar
Met het verstrijken van de jaren zien we dat onze ouderen geleidelijk meer
aan huis gebonden raken of naar een zorgcentrum verhuizen. We
proberen zoveel als mogelijk met meerdere vrijwilligers uit onze
gemeenschap deze ouderen te bezoeken, communie te brengen en bij
ze te bidden. In de coronatijd stuurden we kaarten met een mooie tekst
en gebed erop. Dat wordt zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en
aandacht voort te zetten, maar het zou fijn zijn, als er wat versterking
komt. Er zijn gebedenboekjes voor zieken en voor bij de communie
gemaakt, waaruit geput kan worden. De ervaring leert, dat het niet alleen
voor de bezochte oudere een weldaad is, maar ook voor de bezoeker.
Aanbevolen dus!

6

Overlijden van Anneke Wiltink
Vorige maand hebben we afscheid moeten
nemen van Anneke Wiltink, een van onze zeer
betrokken en bekende parochianen. Al in de
jaren tachtig van de vorige eeuw was ze actief
in de Dominicus. Ze nam deel aan vele
werkgroepen en studiegroepen, haar kennis
van bijbel en liturgie was groot en haar inbreng
was van onschatbare waarde. Tot op het laatst
bleef ze voorgaan op de 1e Vrijdag van de
maand en was ze altijd bereid om als gastvrouw
in te springen. Nieuwe ontwikkelingen in kerk
en samenleving volgde ze op de voet. Ze was
blij met de vorming van het Huis van
Dominicus. We hebben waardig afscheid van haar kunnen nemen in de
haar zo vertrouwde Dominicuskerk. We zullen haar missen.

Jeugd en jongeren Dominicuskerk
Dopen
Eindelijk is het dan zover. Een half jaar geleden stond
deze doopviering gepland op 29 maart. Het is nu de
doopviering van zondag 6 september. De viering is om 12
uur. In deze viering worden Feline van Schaik en Krijn
Siefken en Barend O’Floinn gedoopt. We lezen het
verhaal waarin Jezus zegt dat wij alleen als een kind het koninkrijk van
God binnen kunnen gaan. De zwaksten mogen eerst.
De daaropvolgende doopviering is op zondag 8 november om 12 uur.
Tjebbe Kuijpers wordt dan gedoopt. Er is nog plaats voor andere
dopelingen.
Wilt u uw kind laten dopen, geef het dan tijdig op, zodat u mee kan doen
aan het voorbereidingstraject van katholiek Utrecht en de doopviering.
Informatie via secretaraat@dominicuskerkutrecht.nl
Eerste Communie 13 september
Tot het laatst bleef het spannend. Maar eindelijk is de eerste communie
mogelijk en gepland op zondag 13 september om 10 uur. De scholen zijn
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weer begonnen na een lockdown en een lange vakantie. Dat is wel weer
even inkomen. De kinderen van de eerste communie hebben nog twee
bijeenkomsten. Normaal proberen we de eerste communie al voor de
meivakantie te doen om het gat van de voorbereiding en de viering niet
te groot te maken. Het is echter nu niet anders. Iedereen doet zijn best
en we zijn blij dat we dit jaar toch een feestelijke eerste communieviering
in onze kerk hebben. Kijkt u ook even in Tussentijds: daarin staat een
interview met Krijn, een van onze communicanten. De oplettende lezer
heeft gezien dat hij de week ervoor gedoopt is. In de volgende Gesprek
doen we uitgebreid verslag van de Eerste communie. We wensen Evi,
Krijn, Fons, Tchamile, Jacob en Jan Joost een mooie Eerste communie.
Pastoraatsgroep
Ank, Hans en Leny

Bericht uit de kerk
Componist en organist Wouter van Belle wint oeuvreprijs
Kathedraal organist Wouter van Belle ontvang de Willen Vogelprijs voor
zijn oeuvre. Zijn meest recente werk is de ‘Missa Corona’ (te vinden ook
op YouTube), voor katholieke eucharistievieringen in deze coronatijd.
Volgens kerkmusicus Anton Vernooij, ‘brengt Van Belle in zijn muziek op
bijzondere wijze een verbinding tot stand tussen kerk en wereld, en legt
de zingende mens van vandaag een religieus lied in de keel, dat hem
geheel en al zichzelf doet blijven.’
Van Belle (1958) studeerde orgel en piano aan het (voormalige)
Nederlands Instituut voor Kerkmuziek en is sinds 1985 hoofdorganist van
de Sint Catharinakathedraal en begeleider van het Kathedrale Koor, en
vaste begeleider van het Utrechts Toonkunstkoor en het Haagse
Residentie Bachkoor.
De prijs -die wordt tweejaarlijks uitgereikt door Stichting De Vertaalslagis vernoemd naar de protestantse kerkmusicus Willen Vogel dien in 2010
overleed. Het was de bedoeling dat Van Belle zijn prijs in ontvangst zou
nemen op het jaarlijkse Oecumenisch Liedfestival, dat in mei gehouden
zou worden in Goes. Dit festival is uitgesteld tot oktober 2021, maar De
Vertaalslag wilde de toekenning van de prijs niet langer uitstellen. Aan de
prijs is een geldbedrag van € 1500 verbonden.
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Dominicaans nieuws
Plechtige Professie Augustinus Aerssens in de Orde van de Predikers
Augustinus (Pascal) Aerssens (24) trad in 2016 in en deed zijn eerste
professie in 2017.
Voor zijn intreden studeerde hij al theologie aan de Tilburg School of
Catholic Theology. Nu rondt hij zijn theologie af aan de universiteit van
Fribourg (Zwitserland) en studeert hij tevens Hebreeuws aan de
universiteit van Leiden. Hij houdt zich vooral bezig met Bijbelse theologie,
exegese en intertekstualiteit in het Nieuwe Testament. Hij woont in de
communiteit in Rotterdam.
De plechtigheid vindt plaats op zaterdag 5 september.
Zusters dominicanessen getroffen bij Explosie in Beiroet
Op 500 meter van de haven in Beiroet waar op 4 augustus een enorme
explosie plaatsvond, stond een ziekenhuis van zusters dominicanessen.
Het is volledig verwoest. Ook andere huizen van de zusters zijn getroffen.
De zusters doen een oproep op de internationale website van
dominicanessen (DSI). Rosary Sisters Hospital is een NGO die
geregistreerd staat bij het Libanese ministerie van Binnenlandse Zaken.
Het is een algemeen ziekenhuis met 200 bedden, 160 medewerkers en
140 artsen.
De verwoesting van het ziekenhuis is zo groot dat het niet meer
functioneert. Eén verpleegster overleed en er zijn tien gewonden, onder
wie een aantal zusters die het ziekenhuis runnen. De zusters maken de
schade op om de missie opnieuw te starten. Het grootste deel van het
kinderdagverblijf is gelukkig gespaard gebleven.
De zusters schatten de kosten voor het herstellen van het ziekenhuis op
ongeveer 15 miljoen US dollar. Ze vragen om gebed en solidariteit. Als u
geld wilt overmaken kan dat.
IBAN
t.n.v.
o.v.v.

NL75 ABNA 0578 9200 42
Dominicanessen van Bethanië
Beiroet
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Agenda Geloofsgemeenschap Dominicus
Vieringen

kijk regelmatig op de sites
www.huisvandominicus.nl
www.dominicuskerkutrecht.nl
Vrijdag 4 september
10.00 uur
Eerste Vrijdagviering
in de kerk
voorganger Leny Beemer
Zondag 6 september
23e zondag door het jaar A
10.00 uur Viering van Woord en Gebed
voorganger Lex Janssen, diaken
lector
Anita Vermeire
zang
Dominicus cantorij
begeleiding Martietrees Broeren
koster
Paul van Brakel
bloemen
Anita Vermeire
ontvangst
Jacqueline Alsemgeest
Arie Hollart
12.00 uur Doopviering
voorganger Lex Janssen, diaken
dopelingen
Feline van Schaik
Krijn Stiefken
Barend O’Floinn
Vrijdag 11 september
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk
Zondag 13 september
24e zondag door het jaar A
10.00 uur Eucharistieviering
Eerste Communiefeest
voorganger Hans Boogers
pastoor katholiek Utrecht
lector
Hanneke van Dijk
zang
Klein Dominicus
Ouderskoor
begeleiding Nol van Beek
koster
Frans Middelham
bloemen
Anita Vermeire
ontvangst
Will Kuijpers
Leny Beemer
Vrijdag 18 september
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk
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Zondag 20 september
Zondagavondvespers
16.00 uur Repetitie
Kleine ScholaDominicana
17.30 uur Vesperviering
voorganger Erik Borgman
lekendominicaan
zang
Kleine Schola|Dominicana
begeleiding Leny Beemer
koster
Frans Middelham
bloemen
Hanneke van Dijk
ontvangst
leden Andreascommuniteit
Vrijdag 25 september
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk
Zondag 27 september
Afsluiting Vredesweek in Antoniuskerk
10.00 uur Oecumenische viering met de
samenwerkende kerken Utrecht-West
voorgangers Mariska van Beusichem
(dominee Wijkplaats)
Julia van Wel
(Antonius)
Leny Beemer
(Dominicus)
Vrijdag 2 oktober
9.40 uur Rozenkransgebed in kapel
10.00 uur Eerste vrijdagviering in kerk
voorganger Magda de Jong
Zondag 4 oktober
Bid & …..?
10.00 uur Verrassingsviering
geen eigen ontbijt meebrengen!
voorgangers Team B&B
Ank Rinzema
Mirjam Meuwse
Petra Aben
lector
Nienke
muziek
Marcel Voorhoeve
kosters
Paul van Brakel,
ontvangst
Jacqueline Alsemgeest
Ank Rinzema
Vrijdag 9 oktober
9.40 uur Rozenkransgebed in kapel
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk
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Zondag 11 oktober Patroonsfeest Dominicaanse Provincie Nederland
10.00 uur Eucharistieviering
voorganger Jozef Essing,
dominicaan
lector
Hanneke van Dijk
zang
Dominicus cantorij
begeleiding Marietrees Broere
koster
Hans Wiegers
bloemen
Anita Vermeire
ontvangst
Wil van Beijnen en ….
Vrijdag 16 oktober
9.40 uur Rozenkransgebed in kapel
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk
Zondag 18 oktober
Zondagavondvespers
16.00 uur Repetitie
Kleine Schola Dominicana
17.30 uur voorganger Hans Boogers,
pastoor Katholiek Utrecht
zang
Kleine Schola Dominicana
begeleiding Leny Beemer
koster
Frans Middelham
bloemen
Anita Vermeire
ontvangst
leden Andreascommuniteit
Vrijdag 23 oktober
9.40 uur Rozenkransgebed in kapel
10.00 uur Wereldwake achterin de kerk
Zaterdag 24 oktober
Het nieuwe nummer van Gesprek komt uit
Parochieregister
Overleden
9 juli
dhr. Albertus Cornelis Groeneveld
4 augustus
mevr. Annie Anthonia Maria Wiltink
13 augustus mevr. Catharina Philomena Bank
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89 jaar
86 jaar
69 jaar

Gemeenschapszin en solidariteit
Het boek ‘Kerk in tijden van Corona’
Vorige week was ik bij de presentatie van het
boek Kerk in tijden van Corona, waar het belang
en de betekenis van gemeenschapszin naar
voren worden gebracht. Het bevat prikkelende
stellingen en nieuwe vragen van kerkleiders, theologen en sleutelfiguren
uit de katholieke en protestantse wereld.
Ter gelegenheid van de presentatie van het boek, in het mooie klooster
van de benedictijnen in Egmond-Binnen, werd Erik Borgman door Leo
Fijen geïnterviewd. Erik zette in dit gesprek precies uiteen wat we
wekelijks in de Huiskamer zien: dat we als kerk de hoop belichamen, door
naast mensen te staan die het hardst worden geraakt. Dat het lot van de
ander ons niet onberoerd laat.
De film ‘Adam’
Onlangs zag ik de debuutfilm ‘Adam’ van regisseur Maryam Touzani, een
indrukwekkend verhaal over altruïsme en solidariteit. De film gaat over
Samia, een hoogzwangere vrouw die op zoek is naar onderdak. Deur na
deur wordt in haar gezicht gesloten en de jonge vrouw bezwijkt bijna
onder de uitpuilende sporttas die ze over haar schouders meedraagt.
Toch zet op een gegeven moment een stuurse vrouw, Abla, de deur van
haar huis en bakkerij open. Er ontspint zich een indrukwekkend verhaal
van twee vrouwen die zoeken naar nieuwe hoop. In ruil voor kost en
inwoning en in de hoop Abla’s gunst te winnen helpt Samia mee in de
bakkerij. Samia verkeert in tweestrijd of ze haar kind zal afstaan of in haar
eentje op zal voeden, wat zou betekenen dat ze wordt verstoten door haar
familie.
Ook Abla heeft een bewogen geschiedenis: haar man is bij een ongeluk
in de haven overleden en ze stort zich op de opvoeding van haar dochter,
waardoor er geen ruimte is om te rouwen. In de ruimte van de kleine
bakkerij dwingen de vrouwen elkaar om de pijn van het leven onder ogen
te zien en wordt zichtbaar wat deze vrouwen voor elkaar betekenen. Over
en weer komt steeds de kwestie aan de orde: wie helpt nu wie …
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Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen
Deze onderlinge verbondenheid zie ik
terug in de Huiskamer van
Dominicus. Nu we sinds begin juni
weer open zijn, weten meer mensen
de weg te vinden naar deze
ontmoetingsplek. Om verhalen met
elkaar uit te wisselen, koffie te
drinken, te sjoelen en individueel met vrijwilligers de Nederlandse taal te
oefenen. Wat hier vooral zichtbaar is, is de betrokkenheid op elkaar.
Zo wordt meegeleefd met Hala die een tijdje in Ter Apel was voor
gezinshereniging. Haar man en twee kinderen zijn daar aangekomen
nadat ze, na hun vlucht uit Syrië, de afgelopen maanden in een
vluchtelingenkamp in Griekenland verbleven. Toen ze vorige week met
haar twee zonen in de Huiskamer kwam, kreeg ze hartverwarmende
reacties. Adnan, die een paar weken geleden hoorde dat zijn oom was
overleden, werd getroost doordat er werd stil gestaan bij zijn verdriet.
Maar ik denk ook aan de nieuwe vrijwilliger Brigitte: ze was onlangs weer
oma geworden en hartelijke felicitaties vielen haar ten deel.
Jonge Hemelbestormers
Op dit moment zijn we onze activiteiten weer aan het opstarten. We
passen ons aan de nieuwe corona-werkelijkheid aan. Dat betekent
organiseren vanuit onzekerheid, de richtlijnen zo strikt mogelijk volgen en
nieuwe vormen zoeken voor bepaalde activiteiten. Zo is er op donderdag
24 september een bijeenkomst met Jonge Hemelbestormers, later op de
avond en zonder maaltijd. Met Jonge Hemelbestormers halen we jonge
mensen binnen die zich vakmatig of vanuit persoonlijke interesse
bezighouden met theologie, zingeving en geloof. We willen graag horen
wat hun inspireert, hoe ze hun talenten in willen zetten om iets voor
anderen te doen of te betekenen.
Nieuwe Vrijwilligers
We zijn blij met het feit dat de laatste tijd nieuwe vrijwilligers zich hebben
aangemeld. Zoals jonge buurtbewoners die zich in de Huiskamer willen
inzetten voor nieuwkomers om samen met hen de Nederlandse taal te
oefenen, mensen uit de wijk die aanbieden om eenzame ouderen te
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bezoeken en weer anderen die mee willen denken over de herinrichting
van het kerkplein. Er is ook een student theologie van de Fontys
Hogeschool die zijn 4e-jaars stage bij het Huis van Dominicus gaat lopen.
Zijn naam is Riccardo Fabrizi.
Cursus ‘Geloofsoriëntatie en -Verdieping’ voor vluchtelingen
Tenslotte kunnen we een nieuw initiatief melden. Als spin off van de
Huiskamer van Dominicus organiseren we momenteel een cursus
geloofsoriëntatie en -verdieping voor vluchtelingen en ‘vrienden’, mensen
met wie zij in Nederland contact hebben. Een aanzienlijke groep
vluchtelingen is of wordt christen en heeft behoefte aan zo’n cursus. In
samenwerking met de pastores van Villa Vrede en de protestantse
diaconie verkennen we vragen en thema’s in het leven van de
deelnemers. Deze worden in een aantal vervolgbijeenkomsten uitgediept.
De opzet is om met elkaar over geloof te praten, samen te bidden en de
Bijbel te bestuderen, opdat mensen zichzelf kunnen leren zien als geliefd
kind van God. Dit past bij het Huis van Dominicus als plaats waar de
Geest mensen in beweging kan brengen, waar we elkaar tot steun zijn en
waar we met elkaar de hoop in deze ingewikkelde tijden levend houden.
Hermen van Dorp

Bericht uit de samenleving
Social Sofa in Utrecht-West
Utrecht-West krijgt in het park aan de Johan Wagenaarkade een bank
met een kleurrijk mozaïek. De bank is een ‘social sofa’, het resultaat van
samenwerking van verschillende groepen in de wijk en bedoeld als
ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Een initiatief van bewoners
van het AZC aan de Joseph Haydnlaan en inwoners van Oog in Al en
Kanaleneiland in samenwerking met de Gemeente Utrecht, Social Impact
Factory, Plan Einstein en Vereniging Vluchtelingenwerk Nederland.
Het werk wordt in Huis van Vrede, Trumanlaan 70-72, door groepjes
buurtbewoners en bewoners van het AZC in de loop van enkele weken
worden uitgevoerd. Wie de komende maanden wekelijks een paar uur vrij
heeft, is van harte uitgenodigd om mee te doen. Mail je naam en
telefoonnummer naar Plan Einstein: planeinstein@vluchtelingenwerk.nl
of bel/whatsapp 06-51055316. Je ontvangt dan een link, waarin je kunt
invullen wanneer je beschikbaar bent.
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Activiteiten in de Dominicus
september-oktober 2020
Graag aanmelden voor de activiteiten: info@huisvandominicus.nl. Check
van tevoren ook even op www.huisvandominicus.nl. Dan ziet u of een
activiteit doorgaat, maar ook de activiteiten die nog niet in dit overzicht
staan.
Zondag 6 september, 16.00-16.45 uur
Zomerconcert ‘Where the heart is’
Dit is de derde en laatste aflevering van onze serie Zomerconcerten.
Sopraan Marije van Stralen en pianist Jeroen Bal treden samen op, in
een ongedwongen sfeer. Ze vertellen iets over de muziek en het publiek
mag vragen stellen. Ook kinderen zijn van harte welkom. ‘Where the heart
is’ vertelt het verhaal van een jonge vrouw op zoek naar geluk in New
York. Op het programma staat muziek van Barber, Bernstein, Gershwin,
maar ook Rodgers & Hart en Sondheim.
Locatie:
Kaarten:
Aanmelden:

Dominicuskerk, Händelstraat
volw. €15,–/ U-pas/studentenpas €10,–/kinderen gratis
info@huisvandominicus.nl of via
tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Dinsdag 8 september, 10.00-12.00 uur
Huiskamer van Dominicus – Koffie met verhalen
Wekelijkse inloopochtend voor bewoners van het AZC en bewoners van
Oog in Al, met koffie, spelletjes en taallessen als daar behoefte aan is.
Iedereen is welkom als bezoeker of vrijwilliger om kennis te maken met
elkaar en verhalen te delen.
Locatie:
Vervolgdata:
Toegang:
Aanmelden:

refter Dominicus, Palestrinastraat 1
iedere dinsdag
gratis
als vrijwilliger bij Hermen van Dorp: 06 122 40 600,
hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
of bijJosien Folbert: josienf49@hotmail.com
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Vrijdag 11 september, 10.00-10.30 uur
Wereldwake
Iedere vrijdag, met uitzondering van de eerste vrijdag van de maand,
wordt in de kapel van de Dominicuskerk een korte wake gehouden om
stil te staan bij de situatie in de wereld, met kaarsen, teksten, muziek en
gebeden. In een boek kunnen intenties of gedachten worden
opgeschreven.
Locatie:
Vervolgdata:

Dominicuskapel, ingang via de kerk
iedere vrijdag behalve als er een Eerstevrijdagviering is

Dinsdag 15 september, 20.00-21.30 uur
Meditatiecursus ‘kwetsbaarheid’
Mediteren is de eerste plaats oefenen in stilte en daarin komt alles met
alles in harmonie. We maken gebruik van onder meer stiltemeditatie,
tekstmeditatie, Bijbelse meditatie, muziekmeditatie, beeldmeditatie en
loopmeditatie. Iedere avond draait om een ander aspect van
‘kwetsbaarheid’. Deze basiscursus wordt gegeven door theoloog en
mediatiebegeleider Marian Geurtsen.
Locatie:
Vervolgdata:
Kosten:
Aanmelden

Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
iedere derde dinsdag van de maand
per avond: €15,– (pinnen of contant betalen)
info@huisvandominicus.nl (ook voor informatie)

Donderdag 17 september, 14.30-16.30 uur
Contactmiddag voor 55-plussers
In een ontspannen en gezellige sfeer drinken we koffie en thee en is er
alle gelegenheid voor ontmoeting, gesprek en spel – o.a. scrabble,
rummikub, sjoelen, dammen, schaken – voor alle ‘ouderen’ van 55+ in
Utrecht-West.
Locatie:
refter Dominicus, Palestrinastraat 1
Vervolgdata:
iedere derde donderdag van de maand
Contactpersoon: Mieke Pijper, erikmieke@zonnet.nl, tel: 030-2945721
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Donderdag 17 september, 19.30-21.30 uur
Dominicus Bijbelleerhuis
Maandelijkse bijeenkomst rond het Bijbelboek Genesis. De avonden
worden geleid door pater Henk Jongerius o.p. Iedereen is van harte
welkom om deel te nemen aan dit Bijbelleerhuis.
Locatie:
Kosten:
Vervolgdata
Aanmelden:

refter Dominicus, Palestrinastraat 1
€5,– per avond
iedere derde donderdag van de maand
info@huisvandominicus.nl of via
tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Zondag 20 september, 17.30-18.15 uur
Zondagavondvespers
In deze viering ligt de nadruk op verstilling rond de Bijbelse teksten.
Onderdelen als Opening, Lichtritus en Antifonen worden gezongen door
enkele cantores onder begeleiding van Leny Beemer.
Locatie:
Vervolgdata:
Toegang:
Aanmelden:

Dominicuskerk, Händelstraat
iedere derde zondag van de maand
gratis, maar bijdrage is welkom
info@huisvandominicus.nl of via
tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Donderdag 25 september, 20.00-21.30 uur
Jonge Hemelbestormers over Hoop en Toekomst
Anne-Karien Damen en Robert Jan Nijland vertellen wat het thema Hoop
en Toekomst voor hen betekent. Anne-Karien werkt als drugspastor in
Amsterdam. Daarnaast is ze voorganger bij Abrona en betrokken bij de
organisatie van de kleuterkerk in Doorn. Robert Jan studeert aan de
Hogeschool Windesheim en werd in 2019 genomineerd als jonge
theoloog des vaderlands. Hij is jongerenwerker in Amsterdam en medeoprichter van het Faith Café in Lelystad. Na deze verhalen is er een
gesprek met de zaal onder leiding van theoloog Erik Borgman.
Locatie:
Vervolgdata:
Toegang:
Aanmelden:

refter Dominicus, Palestrinastraat 1
laatste donderdag van de maand
gratis
info@huisvandominicus.nl of via
tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
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Zondag 27 september, 13.30-17.00 uur
Everard Meyster en zijn buitenplaats
Fietstocht langs buitenplaatsen in Utrecht-West. De katholieke 'dolle
jonker' Everard Meyster bouwde in de zeventiende eeuw een buitenplaats
(Oog in Al) langs de nieuw gegraven Leidsche Vaart. Daarmee bleek hij
een trendsetter, want hierna verrezen vele groene lustoorden langs de
gekanaliseerde Rijnloop. De Everard Meysterdag van dit jaar zal in het
teken staan van de buitenplaatsen aan de westkant van de stad, waarvan
nog verrassende sporen zichtbaar zijn. Na een korte introductie stappen
we op de fiets. Onderweg vertelt architectuurhistoricus Raphaël Rijntjes
iets over de buitenplaats die er staan of ooit stonden. Na afloop is er een
borrel. In verband met de coronamaatregelen geldt een maximum aantal
deelnemers.
Kosten:
Aanmelden:

volwassen €7,50 / kinderen €5,– (incl. consumptie)
info@huisvandominicus.nl of via
tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Woensdag 7 oktober, 20.00-22.00 uur
Dominicusleesgroep leest ‘Groene theologie’
De Dominicusleesgroep leest Groene theologie van Trees van Montfoort.
Dit boek is in de Nacht van de Theologie verkozen tot beste theologische
boek van 2019. Trees van Montfoort verbindt duurzaamheid en geloof,
theologie en ecologie met elkaar. Vanuit Bijbelse en christelijke tradities
biedt zij een andere kijk op de natuur. Per keer wordt een hoofdstuk
gelezen en bediscussieerd. Iedereen is welkom, maar je moet je wel even
aanmelden.
Locatie:
Kosten:
Vervolgdata:
Aanmelden:

refter Dominicus, Palestrinastraat 1
aanschaf boek
eerste woensdag van de maand
info@huisvandominicus.nl of via
tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten zie
www.dominicuskerkutrecht.nl en www.huisvandominicus.nl. Voor
twitteraars: @huisvandominicus.
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Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht
Contactadres
Adriaen van Ostadelaan 4, 3583 AJ Utrecht, 030-2546147 of email
secretariaat@katholiekutrecht.nl en webwww.katholiekutrecht.nl.
Tussentijds, Blad voor Katholiek Utrecht
Het september nummer van Tussentijds is vorige week verschenen. In
deze editie aandacht voor de kinderen die door alle perikelen met de
corona lang op hun 1e communie hebben moeten wachten. Ook een
verslag van een koffiebezoekje bij Dominicus waar vluchteling en
vrijwilliger elkaar in vrede ontmoeten. En achtergrondinformatie over de
heropening van de aanvraag van de Yad Vashem-onderscheiding voor
kardinaal de Jong.
Via https://www.katholiekutrecht.nl/over-ons/parochieblad zijn alle (ook
eerder) verschenen nummers online te lezen.
Vragen over de bezorging kunt u stellen aan Nol van Beek, via 0629065822 of email naar nolwilbeek@casema.nl.

Nu wordt het herfst. De bladeren
bruinen al wat aan de bomen,
langzaam, blad na blad. Het wordt
al koud en nat.
Nog even kleurt het goud, nog even
hoor ik vogels zingen. Maar in dat
'even' gaat het wringen, want vogels,
bomen, worden eigenlijk niet oud.
Ze zijn zoals ze waren in mijn
kinderjaren, zoals ze in mijn laatste
herfst weer zullen zijn.
Ze keren telkens weer, terwijl ik
meer en meer in een decor van
mist en bladeren verdwijn.
bron: www.gedichten.nl
Ria Zifkamp, 20 aug. 2010
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Elke morgen open huis op de pastorie
Elke ochtend is er door de week van 9.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of
gastheer aanwezig op de pastorie. Eenieder die zin heeft om even binnen te
lopen voor een kopje koffie en een praatje is welkom. Ook noteren ze graag
uw vragen of aanmeldingen over zaken, die de Dominicus aangaan. Zij
zorgen dat deze terecht komen bij de juiste mensen. De kerkdeuren staan
door de week ook elke ochtend open van 9.00 tot 12.00 uur. Er worden dan
heel wat kaarsjes opgestoken bij Maria!
Uitvaarten in de Dominicuskerk
Uitvaarten kunnen plaatsvinden in de Dominicuskerk. Magda de Jong en
Leny Beemer zijn vanuit onze eigen gemeenschap beschikbaar om de
uitvaarten te leiden. Mochten zij onverhoopt er niet zijn, dan kunnen we een
beroep doen op pastores van de Samenwerkende Parochies Katholiek
Utrecht. Het beste kunt u uw wens omtrent uw uitvaart vastleggen en daar uw
familie van op de hoogte stellen. Op de pastorie zijn formulieren beschikbaar,
die u kunt invullen, kopiëren en inleveren. Wij zorgen dat ze goed worden
bewaard.
De eerste telefoonlijn bij overlijden blijft het noodnummer van de
Dominicuskerk, tel.06-30511279. Uitvaartondernemingen zijn geïnformeerd
dat er voorlopig geen sprake is van sluiting van de Dominicuskerk.
Communie thuis
Vanuit de pastoraatsgroep en de bezoekgroep wordt zorg gedragen voor het
brengen van communie thuis bij die parochianen, die niet of nauwelijks nog
naar de kerk kunnen komen. Aan degenen die communie thuis ontvangen
wordt gevraagd vooraf een klein plekje klaar te maken met zo mogelijk een
kruisbeeld, zodat het heilig Brood op eerbiedige wijze centraal kan staan. Wie
niet (meer) in de gelegenheid is om op zondag de viering in de Dominicuskerk
te bezoeken en graag communie thuis ontvangt, kan zich melden bij de
Dominicuskerk, secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-2935245
’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur.

.

Dominitax
Voor veel ouderen onder ons is de afstand te groot geworden om zelfstandig
naar de kerk te komen, ook al zouden zij dat graag willen. Een viering via de
televisie is misschien wel mooi, maar samen met anderen vieren en elkaar
ontmoeten op zondag is toch wat anders. Daarom biedt de Dominicuskerk
met haar ‘Dominitax’ al jaren gelegenheid om op verzoek opgehaald en
thuisgebracht te worden voor deelname aan de vieringen. Nu we af en toe in
een andere kerk van de Ludgerusparochie de zondag vieren, wordt dit
vervoer urgenter. Wie gebruik wil maken van de Dominitax kan dat uiterlijk
vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondag opgeven bij de coördinator
Theo Kanters, tel. 030-2935000.

Bezoekgroep
Een bezoek thuis vanuit de geloofsgemeenschap wordt, zo horen we vaak,
zeer op prijs gesteld. Meestal gaat het om ouderen of zieken, maar ook
nieuwe parochianen worden welkom geheten en mogen desgewenst op een
bezoek rekenen.
De Dominicus bezoekgroep onder begeleiding van Hans Wiegers wil graag
mensen uit onze gemeenschap die daar prijs op stellen, van tijd tot tijd thuis
bezoeken. Ook willen we mensen, die ziek zijn of in het ziekenhuis liggen,
onze aandacht geven. Maar lang niet altijd krijgen we hierover bericht. Help
ons dus en laat het even weten, ook als vrienden, buren, familie. En voor wie
zich wil aansluiten bij de bezoekgroep, u bent natuurlijk van harte welkom!
Informatie bij Hans Wiegers, tel. 030-2949730.
Vrijwilligers in de Dominicus welkom
Eenieder die wat meer betrokken wil zijn bij wat er zoal gedaan wordt in de
Dominicuskerk, is van harte welkom zich aan te sluiten bij allerlei activiteiten.
Voorbeelden zijn:
Gastvrouw/heer: we zijn op zoek naar mensen die eenmaal in de twee à drie
weken een ochtend gastvrouw/heer in de pastorie willen zijn. U wordt
uiteraard ingewerkt.
Ouders: we zijn op zoek naar ouders die vieringen willen ondersteunen met
ideeën voor kleine kinderen van 3 tot 7 jaar.
Communicatie: we zijn op zoek naar iemand voor onze communicatie. Met
alle nieuwe media hebben we het gevoel dat we meer moeten kunnen.
Bezorgers: we zoeken bezorgers, want zolang er nog papieren media
bestaan moet Gesprek worden rondgebracht.
De pastoraatsgroep wil graag horen wat u zou willen/kunnen inbrengen en u
hierover de nodige informatie geven. U kunt contact opnemen voor een
afspraak via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch door de
week van 9.00 tot 12.00 uur via 030-2935245.

