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DE LOCATIE WIL ER VOOR U ZIJNU bent opgenomen of
revalideert en stelt prijs op bezoek thuis
 U wilt graag thuis de Communie ontvangen
 U wilt dit blad regelmatig ontvangen
Via ons secretariaat kunt u dit doorgeven (zie hierboven).
 Elke zondag rijdt de Dominitax u desgewenst naar de kerk.
Aanmelden kan tot zaterdag bij de heer Kanters, tel. 030-2935000.
Stichting U-centraal
Heeft u direct hulp nodig? Of wilt u zelf helpen? Stichting U–centraal
zorgt voor georganiseerde “burenhulp”. Telefonisch bereikbaar op
maandag t/m vrijdag van 9.00–17.00 uur op tel. 030-2361745
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In memoriam Marloes Beckers
Meer dan 13 jaar was Marloes Beckers
secretaresse van onze Dominicusgemeenschap. En meer dan dat. Ze kende iedereen,
zorgde dat alles op rolletjes verliep als er iets
moest worden georganiseerd en nam vaak
het initiatief om aandacht te geven aan
mensen. Als je haar iets vroeg was er nooit
een nee. Ze zette zich voor 100% in voor
onze gemeenschap. Verontwaardigd kon ze
dan ook worden als iemand in de wijk
beweerde, dat de Dominicuskerk al gesloten
was.
Marloes, die alleenstaand was, kon het snel al heel goed vinden met
Hans Wiegers, die zijn vrouw Joke na een lange periode van ziekte
verloren had aan borstkanker. Ze werden hechte maatjes van elkaar.
Eigenlijk fantastisch, dat dit in hun beider functioneren in de parochie
nooit tot problemen heeft geleid. De enige zoon van Marloes was haar
oogappel en heeft altijd op haar kunnen rekenen, net zoals iedereen
met wie ze zich verbonden voelde.
Twee jaar geleden kreeg Marloes een herseninfarct, waardoor ze
uiteindelijk na veel moedig volgehouden revalidatie moest erkennen, dat
ze haar taken als secretaresse in de Dominicus niet meer kon vervullen.
Maar als het even kon, deed ze toch nog wel allerlei klusjes. Pas nog
tegen Kerstmis heeft ze alle kalenders voor de senioren ingepakt. En
twee dagen voor haar plotselinge overlijden op vrijdag 25 januari heeft
ze nog de intenties van overledenen vanuit de agenda 2018
overgenomen in agenda 2019.
We zullen onze Marloes heel erg missen, maar dat geldt in het bijzonder
voor Hans Wiegers.
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Ze zal altijd blijven leven in onze harten. Vol vertrouwen durven we
daarbij zeggen: Bij God mag ze nu leven voorgoed, opgenomen in die
eeuwige liefde, die geen grenzen kent van dood en leven, de God, die
ze nu mag zien van aangezicht tot aangezicht.
Hans Wiegers schrijft
Lieve Medeparochianen,
Graag wil ik mijn dank uitbrengen aan allen die mij hebben gesteund bij
het verlies van Marloes. Dat jullie met zovelen hebben bijgedragen om
een mooie viering voor Marloes te verzorgen heeft mij bijzonder
getroffen. De vele kaarten, bloemen en dankbetuigingen hebben diepe
indruk op mij gemaakt. Ik ga dan ook proberen met alle inzet de weg die
ik heb ingeslagen te vervolgen.
Groet, Hans

Van de Pastoraatsgroep
Voorjaar en Veertigdagentijd
Hoewel de kou nog niet uit de lucht is, zien we overal de eerste tekenen
van de lente: sneeuwklokjes, krokusjes, jong teer groen in dunne
struiken… Het gaat echt komen!
De dagen lengen en ineens is het, als we ’s morgens vroeg de deur
uitgaan, niet meer donker. De meesten van ons leven daarvan op en
worden zomaar weer wat vrolijker.
Dat neemt niet weg dat we, ondanks die mooie tekens van nieuw leven,
soms toch een barre weg moeten gaan. Net als het volk Israël, dat op
weg is naar het beloofde land, moeten ook wij vaak onder ogen zien dat
er veel droefheid is. Dichtbij treuren we om het overlijden van onze oudsecretaresse Marloes, om het verlies van vertrouwde gezichten, om de
teloorgang van wat eens zo’n bloeiend katholiek leven was in ons land
en in onze stad.
Verder weg is er gekrakeel in de politiek, terwijl vaak vergeten wordt, dat
juist ook politiek altijd om mensen gaat en om de hele schepping.
Wereldwijd strijden mensen om een beter leven, om verlossing uit
onderdrukking door allerlei regimes die vooral eigenbelang en macht
voorop stellen.
Dat grote bijbelverhaal van de uittocht uit Egypte en de lange,
moeizame tocht van veertig jaar door de woestijn is zelfs ons, als vrije
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westerlingen, niet vreemd. Maar net als toen mogen we erop
vertrouwen, dat God met ons meetrekt, ons wegen wijst die leiden naar
een goed leven voor elk mens.
Niet voor niets is het thema voor onze vieringen in de Veertigdagentijd
WANDELEN MET GOD.
We nemen de psalmen van de zondagen als uitgangspunt in onze
vieringen, psalmen, die ons van oudsher worden aangereikt als gesprek
met God, als vaak dichterlijke verwoording van wat in mensen omgaat.
Die woorden zingen wij uit, waarmee ze ook onze eigen woorden met
God worden. Zo zal onze weg naar Pasen betekenis krijgen.
Ook Jezus bad en zong in zijn tijd de psalmen samen met zijn
leerlingen. Zeker op weg naar Jeruzalem zullen die psalmen een
indringende betekenis hebben gekregen. Maar het nieuwe leven, de
lente, is niet te stuiten door alle lijden en dood heen. Laten we daarom
met vertrouwen en hoop in ons hart mét de psalmist de weg van Jezus
gaan en met en in Hem WANDELEN MET GOD.

Bijzondere vieringen
Zondagavondzang
In de maand februari vervolgen
we de zondagen door het jaar
met op de 3e zondag van de
maand, 17 februari, om 17.30
uur weer de gezongen vespers
op muziek van de Franse
dominicaan André Gouzes in de
zogenaamde Zondagavondzang.
De Schola Dominicana heeft
met plezier extra gerepeteerd,
met als resultaat, dat de gezangen echt héél mooi en inspirerend
worden. We hopen dat veel parochianen, zeker omdat er die
zondagmorgen geen viering is, om 17.30 uur (of als je mee wilt
repeteren om 16.00 uur) de weg vinden naar de kerk om deze
gezongen vespers mee te vieren. Ook op 17 maart is er weer een
Zondagavondzang.
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Bid & Breakfast
De eerste zondag van maart en april vieren we om 10.00 uur, zoals
gebruikelijk, een Bid & Breakfast. Ook deze vieringen, waarin ieder een
eigen ontbijt meeneemt dat wordt gedeeld, worden ons meer en meer
vertrouwd. In Mirjam, Nienke en Petra hebben we uitstekende
voorgangers, die ons meenemen in bidden, zingen en luisteren. Tijdens
het eten bespreken we vragen, die vanuit lezingen worden voorgelegd.
Aswoensdag 6 maart
Vastenmaaltijd om 18.00 uur  viering om 19.00 uur
We beginnen de Veertigdagentijd op de zogenaamde Aswoensdag met
een gezamenlijke vastenmaaltijd, waarbij ook de gemeenschappen van
de Antoniuskerk en de Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West
aansluiten. Bij de maaltijd wordt verteld over de betekenis van de
vastentijd en van de rituelen van Aswoensdag. Overal worden de
palmtakjes van vorig jaar verbrand tot as, waarna met die as het
zogenaamde askruisje wordt gegeven. Wij doen het iets anders. Wij
schrijven op briefjes hoe we in de Veertigdagentijd willen wandelen met
God op weg naar Pasen. Die briefjes worden verbrand en met de as
daarvan tekent iedereen zelf een kruisje op zijn voorhoofd. Zo gedenken
we dat we kleine vergankelijke mensen zijn, maar in het Licht van Pasen
mogen opstaan.
Wie de gezegende palmtakjes van vorig jaar mee wil brengen, kan dat
doen. Wij verzamelen ze voor verbranding.
Oecumenische vespers
Elke woensdag van de Veertigdagentijd 19.00 uur
Met een team van de drie samenwerkende gemeenschappen UtrechtWest (Antonius, Wijkplaats en Dominicus) worden ook dit jaar
verdiepende vespers voorbereid als onderdeel van onze weg naar
Pasen. We zoeken toepasselijke schriftteksten en psalmen, die ons
uitnodigen aandachtig stil te worden om Gods woorden te horen en te
volgen. De kleine Dominicuskapel helpt daar als sfeervolle ruimte zeker
bij.
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Leren met elkaar
Open Dominicus Leesgroep
Elke 1e dinsdagavond van de maand
Met ingang van 5 maart 2019 is er een nieuwe start met een leesgroep.
We lezen gedurende 6 bijeenkomsten de prachtige brief van paus
Franciscus: Gaudete et Exsultate (Verheugt u en juicht). Iedereen kan
zich nog aanmelden via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Zie voor verdere informatie bij de Activiteitenagenda. Ook kunt u met
vragen terecht bij Leny Beemer lenybeemer@kpnmail.nl.
Dominicus Bijbelleerhuis
Elke 3e donderdag van de maand 19.30-21.30 uur
We vervolgen onze bijbelleerhuizen rond het evangelie van Matteüs
onder de bezielende leiding van pater Henk Jongerius o.p. De
eerstvolgende leerhuisavonden zijn donderdag 21 februari en 21
maart 2019. Zeer boeiend!!
Iedereen blijft van harte welkom aan te sluiten. Wel graag even
aanmelden bij secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl. Er wordt een
vergoeding gevraagd (€ 5,– per avond).
De cantor in onze vieringen
Zaterdag 16 maart 2019, 9.30-12.30 uur, Dominicuskerk Utrecht
Sinds Vaticanum II is er in de liturgie wat betreft de kerkmuziek veel
veranderd, zowel in de zondagsvieringen als in het getijdengebed.
Naast het Latijn mochten ook de landstalen worden gebruikt voor
gezangen in vieringen. Koor en schola bleven de zang verzorgen, maar
daarnaast werd samenzang van de geloofsgemeenschap steeds
belangrijker. Er zijn vele liturgische liedbundels uitgegeven waar we
geleidelijk aan vertrouwd mee zijn geraakt.
Ook de situatie in onze Utrechtse kerken is de laatste tien jaar sterk
veranderd. Decennialang zong op zondag in vrijwel elke parochie een
koor. Veel parochies hadden zelfs meerdere koren. Nu is dat in veel
gemeenschappen niet meer het geval. Om de vieringen op te luisteren
en de samenzang te ondersteunen kan een cantor een goed en
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volwaardig alternatief zijn voor een koor. In verschillende van onze
gemeenschappen wordt al regelmatig gewerkt met een cantor.
Uiteraard is niet alle kerkmuziek geschikt om door een cantor te worden
gezongen, maar er is veel mogelijk. Veel meer dan vaak wordt gedacht.
Om dat te laten zien biedt het Huis van Dominicus een speciale
workshop aan voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen
of ze cantor zouden kunnen zijn.
Leny Beemer, musicus en theologe, zal de workshop leiden. Marcel
Bruins en Daphne Kroonenberg zullen de zang begeleiden.
Programma
9.30 uur
9.45 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.15 uur
11.45 uur
12.15 uur
12.30 uur

Ontvangst met koffie/thee
Kennismaking en uitwisselen ervaringen rondom zang
Inleiding over de functie van de cantor in onze vieringen
Praktisch aan de slag over zangvoordracht en liedleiding
Koffie/theepauze
In twee groepen oefenen met begeleider
Verzamelen in de kerk en oefenen met orgel
Afronding
Einde

Er is ruimte voor 6-12 personen. Aanmelden vóór 13 maart.
secretariaat@katholiekutrecht.nl of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
Iedereen is van harte uitgenodigd aan deze workshop deel te nemen.
Heilig gefluister – Basiscursus christelijke meditatie
Mediteren is niet anders dan oefenen in stil zijn. Zo kun je in contact
komen met de verborgen stem in je diepste innerlijk, met het fluisteren
van Gods stem. De ervaring dat alles met alles in harmonie is en
verleden en toekomst wegvallen, omschrijven mystici als één worden
met Gods liefde. Je hoort je hart weer zingen en je weet waar je
bestemming ligt. Mystici hebben zo geleefd dat ze dit verlangen tot het
centrum van hun leven maakten. Hoe doe je dat in het gewone dagelijks
leven vandaag?
Christelijke meditatie helpt je om open te staan voor het heilig fluisteren
in jouw leven. In deze basiscursus maak je kennis met verschillende
vormen van christelijke meditatie. Vanuit stilte (zitten in stilte,
ademoefeningen en ontspanningsoefeningen voor je lichaam) kiezen we
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per bijeenkomst een andere vorm van meditatie: beeldmeditatie, lectio
divina (mediteren met een Bijbeltekst), Ignatiaanse beeldmeditatie,
centering prayer en het Jezusgebed, loopmeditatie en labyrint. Je krijgt
handreikingen mee om thuis verder te oefenen.
De cursus wordt gegeven door Marian Geurtsen, theoloog,
ritueelspecialist en meditatiebegeleider en vervolgt op de dinsdag 18/3,
16/4, 14/5 en 18/6 van 20.00 tot 21.30 uur in de dagkapel. De kosten
voor
een
losse
avond
zijn
€15,–.
Aanmelden
via
mgeurtsen@kersentuin.nl.
Retraite in de stad – lente
Woensdag 13 maart 2019 van 9.30 - 16.00 uur
Deze dag is een dag van inkeer en bezinning. Hoe is het met ons
gesteld in het opzicht van wat in ons leven en dat van anderen gebeurt?
Zeker in de veertigdagentijd is het een fantastische mogelijkheid in de
hectiek van alledag stil te staan bij wie we zijn in het licht van Pasen.
Een dag van meditatie, overwegen van teksten en luisteren naar
muziek, en vooral een dag van stil worden. Marianne Geurtsen
begeleidt de deelnemers hierin. Voor meer informatie zie Activiteitenagenda.
Deze en alle overige activiteiten staan in de Activiteiten-agenda
verderop in Gesprek

Gemeenschap en betrokkenheid
Vastenactie 2019
Leefomstandigheden kostschool vredesdorp Zuid Soedan
In het vredesdorp Kuron Peace Village, in een grensprovincie van ZuidSoedan, genaamd Oost-Equatoria, werken en wonen verschillende
etnische groepen vreedzaam samen. Dat is verre van vanzelfsprekend
in het met gewelddadige conflicten geplaagde Zuid-Soedan.
Emeritus bisschop Paride Taban richtte begin 2000 Kuron op met hulp
uit Nederland door de bouw van een brug over de rivier Kuron. In de
jaren daarna ontstond de Holy Trinity Peace Village Kuron. Nu werken
er enkele tientallen mensen in het gezondheidscentrum of op de St.
Thomas basisschool die ze zelf hebben opgericht.
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Samen met de Dominicusschool gaan wij ons in 2019 inzetten voor het
verbeteren van de leefomstandigheden op de St. Thomas school. Met
name de matrassen en bedden in de slaapzalen van de meisjes zijn aan
vervanging toe evenals voorzieningen in de wasgelegenheid.
Dit project is goedgekeurd door de Bisschoppelijke Vastenactie, die ons
ondersteunt met 50% extra boven op onze opbrengst.
Voor informatie, zie ook de website:
https://www.vastenactie.nl/nl/projecten/verbetering-vanleefomstandigheden-voor-kostschool-in-zuid-soedan
In de vastenactie van 2019 gaan we een snuffelmarkt organiseren. Als u
spulletjes heeft die wij tijdens een snuffelmarkt
zouden kunnen verkopen voor dit doel, kunt u
dat melden bij de gastmannen en -vrouwen in de
pastorie (op werkdagen van 9.00-12.00, tel: 0302935245). Uw naam, adres en telefoonnummer
worden dan genoteerd en u wordt teruggebeld
voor met maken van een afspraak om uw spullen
op te halen. U kunt uw gift nu ook overmaken op
IBAN-nummer NL12 INGB 0001 7269 86 t.n.v.
Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht,
o.v.v. Vredesdorp Zuid-Soedan.
MOV St Dominicus
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Onderhoud tuin
Het is duidelijk zichtbaar, dat er door enkele vrijwilligers uit de wijk wordt
gewerkt aan de tuin rondom de Dominicuskerk en de pastorie. We zijn
hen dankbaar voor alles wat ze tot nu toe hebben gepresteerd. Mochten
er nog meer mensen zijn die graag een tuin bijhouden, ook die zijn van
harte welkom. Iedere dag is de pastorie open van 9.00 tot 12.00 uur,
daar kan men zich aanmelden.
Kerk elke doordeweekse dag open van 9.00-12.00 uur
De kerkdeuren staan op maandag tot en met vrijdag elke ochtend
tussen 9.00-12.00 uur wagenwijd open, voor wie even binnen wil lopen
om een kaarsje aan te steken bij Maria of zomaar even de rust van de
kerk wil inademen. Er wordt, gezien het aantal kaarsen, veel gebruik
van gemaakt.
Inloop met koffie/thee elke vrijdag van 10.30-11.30 uur
Elke vrijdagmorgen vanaf 10.30 uur is er gelegenheid elkaar te
ontmoeten met een kopje koffie/thee. Dit is een welkome gelegenheid
voor ontmoeting met anderen. Ook op alle andere doordeweekse dagen
is er een gastheer/-vrouw aanwezig. Iedereen is van harte welkom!
Gewoon even aanbellen bij Palestrinastraat 1.

Jeugd en jongeren Dominicuskerk
Dopen
In de viering van zondag 13 januari werd Laureanne
gedoopt, dochter van Elise en Eelco RommersWoertman.
De volgende doopviering waar u uw kind voor kunt
opgeven is op zondag 31 maart om 12 uur. In die
viering worden Lauren Trijbels en Sebastiaan Serra
gedoopt. Er kan nog een dopeling bij. Daarna is er op 23 juni de
volgende doopviering.
Als u uw kind wilt laten dopen, geef dit dan zo snel mogelijk op en
minimaal zes weken van te voren. Op maandag 25 februari 2019 is er
een voorbereidingsavond van de Ludgerusparochie over dopen door
diaken Lex Janssen in de Aloysiuskerk. Informatie over dopen krijgt u
via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 2935245.
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School in de kerk
Alles is opgeruimd, de boog met engeltjes van de kinderen uit groep 3
en alle kerstspullen. Nu komt groep 4 begin februari naar de kerk. Van
deze groep zijn al een aantal kinderen in de gezinskerstviering geweest.
We vertellen de kinderen het volgende verhaal:
Als een kindje geboren wordt, komen ouders met dat kindje naar de
kerk. Dat deden Jozef en Maria ook. Zij gingen met Jezus naar de
tempel om God te danken en Hem te vragen goed voor hun kindje te
zorgen. Nu doen wij dit nog, alleen gaan de ouders nu naar de kerk. Zij
laten hun kindje dopen. Waarom dopen wij? En wat betekent dat?
We spelen het verhaal na van Johannes die aan het dopen is in de
Jordaan. De mensen moeten opnieuw beginnen. Zij moeten opnieuw
bedenken dat ze God willen volgen. Dan komt Jezus. Hij laat zich ook
dopen en dan komt de Geest van God naar beneden als licht en een
duif. In de Dominicuskerk zijn een zilveren schaal met een doopschelp,
de Paaskaars, een doopkaars, olie en het doopboek. Daar staan ook
kinderen van de Dominicusschool in. Tot slot gaan we naar de
doopkapel. Daar lezen we nog een kort gedichtje.
Maatschappelijke stage
Wat hebben ze goed geholpen de stagiaires met de gezinskerstviering.
Inmiddels hebben ze ook weer alles opgeruimd. De stagiaires.
Jonathan, Jarik en Lucas zijn inmiddels klaar. Dani en Leanne helpen bij
de B&B en straks met de Pasen is er voor hen weer veel te doen.
Palmpaasstokken maken
Zaterdag 13 april 10.00-12.00 uur, ingang Palestrinastraat 1
Tijdens deze ochtend kun je een palmpaasstok maken voor iemand die
je extra aandacht wilt geven. Dit is bedoeld voor kinderen van 2 tot 12
jaar (tot 7 jaar met eigen begeleiding). Neem een houten kruis en iets
lekkers voor eraan mee! Wij zorgen voor crêpepapier om te versieren.
Kom je Palmzondag 14 april om 10.00 uur naar de viering in de
Dominicuskerk, dan doen wij er voor de viering een broodhaantje op. Je
hoort in deze viering een eigen verhaal. Na de viering breng je jouw
palmpaasstok naar iemand die extra aandacht verdient. Van ons kun je
een adres krijgen. Maar heb je zelf een lieve opa, oma of buurvrouw,
breng dan je palmpaasstok naar hem of haar. Iedereen is welkom!
Vervolg op pagina 17
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Agenda Geloofsgemeenschap Dominicus
Zondag 17 februari

6e zondag door het jaar C
16.00 uur Repetitie Schola Dominicana
17.30 uur Zondagavondzang
voorgangers team Andreas
zang
Schola Dominicana
o.l.v.
Leny Beemer
koster
Paul van Brakel

Zondag 24 februari

7e zondag door het jaar C
10.00 uur Viering van Woord – Gebed – Zang
voorganger Leny Beemer
lekendominicaan
lector
Boudewijn van Maanen
zang
Otto Vervaart
begeleiding Marcel Bruins
koster
Frans Middelham
koffiezetten Wil van Beijnen
10.00 uur Eerste Vrijdagviering
voorganger Anneke Wiltink

Vrijdag 1 maart

8e zondag door het jaar C
10.00 uur Bid & Breakfast, iedereen neemt eigen
ontbijt mee om te delen
voorgangers team jonge ouders
koster
Hans Wiegers
koffiezetten Arie Hollart
Woensdag 6 maart Aswoensdag
18.00 uur Vastenmaaltijd
19.00 uur Viering Aswoensdag
voorgangers Erik Borgman en
Leny Beemer
lekendominicanen
zang
mannen Weerklank
begeleiding Marcel Bruins
koster
Hans Wiegers
Zondag 3 maart
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1e zondag 40-dagentijd Jaar C
10.00 uur Viering van Woord – Gebed - Zang
voorganger Baptiste Tuin,
dominicanes
lector
Paul van Brakel
zang
Weerklank
o.l.v.
Berny Oude Kempers
koster
Frans van Heijningen
koffiezetten Annemarie Reinders
Woensdag 13 maart 19.00 uur 1e Oecumenische 40-dagenvespers
voorganger team oecumenische
vieringen
begeleiding Marcel Voorhoeve
koster
Frans van Heijningen
Zondag 10 maart

2e zondag 40-dagentijd jaar C
16.00 uur Repetitie Schola Dominicana
17.30 uur Zondagavondzang
voorgangers team Andreas
zang
Schola Dominicana
o.l.v.
Leny Beemer
koster
Hans Beemer
Woensdag 20 maart 19.00 uur 2e Oecumenische 40-dagenvespers
voorganger team oecumenische
vieringen
begeleiding Marcel Bruins
koster
Paul van Brakel
Zondag 17 maart

Zondag 24 maart

3e zondag 40-dagentijd jaar C
10.00 uur Viering van Woord – Gebed - Zang
voorganger Otto Vervaart,
lekendominicaan
lector
Corine Willemsens
zang
Amor Vincit
o.l.v.
Michel de Korte
begeleiding Marcel Bruins
koster
Paul van Brakel
koffiezetten Arie Hollart
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Woensdag 27 maart 19.00 uur 3e Oecumenische 40-dagenvespers
voorganger team oecumenische
vieringen
begeleiding Marcel Voorhoeve
koster
Theo Kanters
Zondag 31 maart

Woensdag 3 april

Vrijdag 5 april
Zondag 7 april

Woensdag 10 april

4e zondag 40-dagentijd jaar C
10.00 uur Viering van Woord – Gebed - Zang
voorganger Lex Janssen, diaken
lector
Hanneke van Dijk
zang
Otto Vervaart
begeleiding Marcel Bruins
koster
Frans van Heijningen
koffiezetten Annemarie Reinders
12.00 uur Doopviering
voorganger Lex Janssen, diaken,
tevens doopheer
e
19.00 uur 4 Oecumenische 40-dagenvespers
voorganger team oecumenische
vieringen
begeleiding Marcel Voorhoeve
koster
Hans Beemer
10.00 uur Eerste Vrijdagviering
voorganger Leny Beemer
5e zondag 40-dagentijd jaar C
10.00 uur Bid & Breakfast, iIedereen neemt eigen
ontbijt mee om te delen
voorgangers team jonge ouders
koster
Hans Wiegers
koffiezetten Riet van Gent
19.00 uur 5e Oecumenische 40-dagenvespers
voorganger team oecumenische
vieringen
begeleiding Marcel Bruins
koster
Frans Middelham
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Zondag 14 april

Palmzondag begin Goede Week
10.00 uur Opening viering in de binnentuin
met kinderen en hun Palmpaasstokken.
Processie naar kerk
Viering van Woord – Gebed – Zang
voorganger Erik Borgman
lekendominicaan
lector
Corine Willemsens
zang
Ouderskoor
o.l.v.
Christian Boel
begeleiding Nol van Beek
koster
Frans Middelham
misdienaars Nienke en Tchinosole
koffiezetten Arie Hollart

Zaterdag 6 april

Het nieuwe nummer van Gesprek komt uit

Parochieregister
Gedoopt
13 januari
Overleden
25 januari

Laureanne,
dochter van Eelco en Elise Rommers-Woertman
mevr. Marloes Beckers

72 jaar

Berichten uit kerk en samenleving
Lezing: “Ik voel dus ik ben”, woensdag 20 februari - 19:30 uur
Op deze woensdag vindt in De Driehoek, Willemsplantsoen 1c, de
openingsavond plaats van een reeks publiekslezingen met als
jaarthema ‘Ik voel dus ik ben’. Deze lezingen liggen op het snijvlak van
maatschappij, religie en cultuur. De theologen Anton ten Klooster en
Ellen Van Stichel gaan die avond met elkaar en met het publiek in
gesprek over het onderwerp ‘Vreugde en Geluk - Gelukkig word je
van…?” De mensheid denkt daar al duizenden jaren over na en het
roept vele vragen op. Want: wat is het goede leven? Is het een bestaan
waarin alles lukt? Maar wat is dan dat ‘alles’? Welke stemmen doen
ertoe als je hierover wilt nadenken? En wat zou je moeten doen om
gelukkig en goed te leven, juist nu?
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Huis van Dominicus
Goed nieuws
We mogen namens het bestuur van de stichting DOM (Dominicaanse
Opbouw Midden-Nederland) melden, dat het Dominicaans Platform
Nederland op 4 december j.l. ons een subsidie heeft toegekend voor
een coördinator van het Huis van Dominicus. Dat betekent dat we nu zo
gauw mogelijk iemand gaan aannemen die alle activiteiten van het Huis
van Dominicus gaat coördineren. De sollicitatieprocedure is gaande en
zodra meer bekend is laten we dat weten.
‘Vuur dat niet verteert ‘ over stress, burn-out en de zin van je leven
Studiedag zaterdag 23 maart, 10.00-16.00 uur
Nog nooit zoveel mogelijkheden, nog nooit zoveel eisen: dat lijkt de
paradox van het hedendaagse leven. We gaan van de studiestress naar
keuzestress, van het spitsuur van het leven waarin alles tegelijkertijd
gebeurt en moet worden gedaan naar blijvende zorg voor kinderen en
kleinkinderen en mantelzorg voor ouders en schoonouders en soms ook
nog voor partners en andere naasten. Maar vraagt ons leven alleen om
beter management? Er lijkt meer aan de hand.
Het blijkt door de druk en de vele eisen van het leven steeds moeilijker
om iemand te worden en iemand te zijn. Er wordt geëist dat wij onze
passie volgen in onze studie en onze opleiding, in ons werk en onze
relaties. Maar wie altijd en in alles schittert en straalt, brandt op.
Vandaar de vele stressklachten en gevallen van burn-out, en op steeds
jongere leeftijd. Hoe houd je jouw hart brandend met vuur dat niet
verteert? Hoe zorgen wij voor onze ziel – en wat is dat eigenlijk?
Het Huis van Dominicus organiseert een studiedag rond dit thema. In de
ochtend zijn er plenaire lezingen door prof.dr. Erik Borgman ‘Vragen om
moeilijkheden als zorg voor de ziel. Burn-out en de omgang met tragiek’
en prof.dr. Christa Anbeek ‘Kom spelen! Over de noodzaak van je zelf
onteigend te worden’. Beide sprekers zijn theoloog en hebben diverse
boeken op hun naam staan. Na de gezamenlijke lunch worden onder
deskundige begeleiding workshops gegeven, onder andere mindfulness,
meditatie en autobiografisch schrijven.
Kosten:
Aanmelden:

€50,– (incl. lunch)
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of
tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
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Huis van Dominicus: huis vol verhalen
Een muzikale rondgang
Culturele Zondag Go West, 14 april 2019, 14.00-17.00 uur
De Culturele Zondag in april, die plaatsvindt in Utrecht-West, staat in het
teken van verhalen vertellen. Een kerk is bij uitstek een plaats waar
verhalen worden verteld, van generatie op generatie. Verhalen over
liefde en trouw, over dood en verlies, over vriendschap en afgunst, over
schuld en boete, over ontvangen en geven, over het goede leven
waarnaar wij allemaal verlangen. Verhalen over moedige mensen en
over verraders, over zoekers en zieners, denkers en doeners – verhalen
die verleden, heden en toekomst samenbrengen en ingewijden en
buitenstaanders met elkaar verbinden.
Alle onderdelen van de kerk en de objecten die erin staan, zijn
verbonden met verhalen: altaren, beelden, voorstellingen in de glas-inloodramen. Biechtstoelen, kaarsen, communiebanken. De deuren en de
klokken, de Bijbel en de collectebus. Verhalen waarbij de ontwerpers
aansluiting zochten en verhalen die er laten bij zijn bedacht. Deze
verhalen worden ook uitgedrukt in de liederen die worden gezongen, in
en buiten de vieringen.
Culturele Zondag is een goede gelegenheid om onze mooie kerk te
laten zien en de verhalen die erbij horen, met elkaar te delen. En dat
doen we via een muzikale rondgang. Muziek verbindt mensen, hoofd en
hart, hemel en aarde.
Op verschillende plaatsen in de kerk wordt kort iets verteld (uitleg,
gedicht of citaat) en een koor reageert met een verrassend lied. Serieus
of met een knipoog, gedragen of swingend. De liederen worden
afwisselend gezongen door Projectkoor Passio onder leiding van Berny
Oude Kempers en Soul and the Sisters onder leiding van Caroline
Lobanov. De muzikale rondgang wordt een paar keer herhaald zodat
iedereen op elk moment kan aanhaken.
Achterin de kerk wordt koffie, thee en limonade geschonken. Op een
groot scherm wordt het voorwerp of de plek geprojecteerd waar op dat
moment over wordt verteld en gezongen. Kom luisteren en neem vooral
uw buren en vrienden mee, opdat ook zij kennis kunnen maken met de
bijzondere sfeer in onze mooie Dominicaanse kloosterkerk.
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Kerkkoor Weerklank 25 jaar

Bijna in stilte hebben begin januari de koorleden het jubileum gevierd.
Op zondag 9 juni (Pinksteren) vieren we dit officieel. We beginnen
’s morgens met zingen tijdens de viering, zingen dan liederen die bij de
koorleden favoriet zijn. Over de invulling van de rest van de feestdag
wordt nagedacht.
We willen wat langer bij deze mijlpaal stilstaan. We hebben een dirigent
die zowel de liederen met ons instudeert als ons op de piano begeleidt.
Momenteel hebben we 3 sopranen, 3 alten, 3 tenoren en 1 bas. Klein
maar fijn, waarmee we nog steeds een behoorlijke kwaliteit leveren.
Maar we realiseren ons dat we erg kwetsbaar zijn vooral bij ziekte en
afwezigheid door vakantie of anderszins.
Daarom is voor ons het grootste cadeau enkele koorleden erbij. We
repeteren gemiddeld drie per maand op dinsdagavond van 19.30-21.30
uur in de Dominicuskerk. Eén keer per maand zingen we daar ’s
morgens tijdens de viering. En één à twee keer per jaar zingen we in de
Raphaelkerk op Overvecht. Kom ons versterken en neem contact op
met Will Kuijpers, email wagmkuijpers@hotmail.com of tel. 0302934683.
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Activiteiten in de Dominicus
februari-maart 2019
In dit overzicht zijn activiteiten opgenomen van de pastoraatsgroep en
van De Nieuwe Dominicus (het activiteitenprogramma van de Stichting
Vrienden van de Dominicus).
Zondag 17 februari, 17.30-18.15 uur
Zondagavondzang
Tijdens de vespers worden composities gezongen van de Franse
dominicaan André Gouzes, met Nederlandse teksten van dominicaan
Henk Jongerius. Het kernkoor Schola Dominicana zingt om 16.00 uur in
en wie mee wil zingen, mag aansluiten. Na afloop drinken we samen
nog wat.
Locatie
Vervolgdata
Toegang
Aanmelden

Dominicuskerk, Händelstraat
iedere derde zondag van de maand
gratis, maar bijdrage is welkom
voor kernkoor en/of informatie
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of
tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Donderdag 21 februari, 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
Vervolgdata
Contactpersoon

refter Dominicus, Palestrinastraat 1
28 maart, 18 april en 16 mei
Mieke Pijper, tel. 030 2945721 of
erikmieke@zonnet.nl

Donderdag 21 februari, 19.30-21.30 uur
Dominicus Bijbelleerhuis
De bijeenkomsten onder leiding van pater Henk Jongerius o.p. rondom
delen uit het evangelie van Matteüs worden voortgezet. Iedereen is van
harte welkom om deel te nemen aan dit Bijbelleerhuis.
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Locatie
Kosten
Vervolg
Aanmelden

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

Zondag 3 maart, 10.00 uur
Bid & Breakfast
Iedereen is welkom, jong en oud, om samen op een speciale manier te
vieren. Iedereen neemt iets kleins mee voor het ontbijt. We delen dat
met elkaar, vertellen verhalen uit de Schrift, luisteren naar muziek,
zingen en bidden. Wilt u een keer mee voorbereiden, neem dan contact
op viasecretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)
Locatie
Vervolgdata

ontmoetingsruimte Dominicuskerk
iedere eerste zondag van de maand

Dinsdag 5 maart, 20.00-22.00 uur
Dominicusleesgroep leest Gaudete et exsultate
De Dominicusleesgroep begint met een nieuw boek: een brief van paus
Franciscus aan alle gelovigen, getiteld Gaudete et exsultate (Verheugt u
en juicht). Deze gaat over de roeping tot heiligheid in de wereld van
vandaag. U bent van harte welkom om mee te lezen en praten.
Locatie
Vervolgdata:
Aanmelden:

kapittelzaal Dominicus, Palestrinastraat 1
iedere eerste dinsdag van de maand
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of
tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Woensdag 6 maart 18.00-20.00 uur
Vastenmaaltijd gevolgd door viering
We beginnen de Veertigdagentijd met een eenvoudige vastenmaaltijd,
waarbij ook de gemeenschappen van de Antoniuskerk en de
Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West aansluiten. Bij het eten wordt
verteld over de betekenis van de vastentijd en van de rituelen van
Aswoensdag. Aansluitend is er een viering.
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Dinsdag 12 maart, 20.00-22.00 uur
Muziekmeditatie
Aan de vooravond van de voorjaarsretraîtedag laat Frank de Munnik
ons toepasselijke muziek horen van bekende en minder bekende
componisten. Hij vertelt er kort iets over en nodigt ons vooral uit om echt
te luisteren.
Locatie:
Toegang:
Aanmelden:

Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
€7,50
info@denieuwedominicus.nl of het secretariaat van
de Dominicuskerk tel: 030-2935245
(werkdagen 9.00-12.00 uur)

Woensdag 13 maart, 10.00-16.00 uur
Retraitedag – Lente
In de drukte van het bestaan groeit je leven dicht met taken en
verantwoordelijkheden die allemaal even belangrijk lijken. Je zou wel
even een stapje terug willen doen, maar hoe? En wat dan? Misschien is
de retraitedag van het Huis van Dominicus wel een goede invulling. Een
dag van stiltes, meditatie en bezinningsopdrachten, om op het spoor te
komen van wat echt van belang is in je leven.
Begeleidster
Locatie
Laatste dag
Kosten losse dag
Opgeven

Marian Geurtsen
Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
woensdag 12 juni (einde eerste cyclus)
introductieprijs €50,– daarna €75,– (incl. lunch)
vóór 10 maart,secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl
of tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Als de kosten een probleem zijn, kunt u contact met ons opnemen.
Dinsdag 19 maart, 20.00-21.30 uur
Basiscursus christelijke meditatie
Dit is oefenen in stil zijn en in die stilte kun je in contact komen met de
verborgen stem in je diepste innerlijk, met het fluisteren van Gods stem.
In deze basiscursus maak je kennis met verschillende vormen van
christelijke meditatie. Zie elders in Gesprek voor meer informatie over
de soorten meditatie die geoefend worden.
Locatie
Data
Kosten

Dominicuskapel, Palestrinastraat 1
16 april, 14 mei en 18 juni
per avond €15,– (contant betalen)
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Aanmelden

mgeurtsen@kersentuin.nl (ook voor info)
of via het secretariaat van de Dominicuskerk
tel: 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Zaterdag 16 maart, 9.38-12.30 uur
Training voor cantores
Niet iedere geloofsgemeenschap heeft een koor dat wekelijks zingt. Om
de vieringen op te luisteren en de samenzang te ondersteunen kan een
cantor een volwaardig alternatief zijn. Om te laten zien dat er veel
mogelijk is, biedt het Huis van Dominicus een speciale workshop aan
voor cantors en voor koorzangers die willen uitproberen of ze cantor
zouden kunnen zijn. De workshop wordt gegeven door Leny Beemer,
musicus en theologe, en de zangers worden begeleid door een pianist
en een organist. Zie elders in Gesprek voor meer informatie.
Er is ruimte voor 6-12 deelnemers. Aanmelden vóór 13 maart.
secretariaat@katholiekutrecht.nl of secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl.
Zaterdag 23 maart, 10.00-16.00 uur
Vuur dat niet verteert. Stress, burn-out en de zin van je leven
Nog nooit zoveel mogelijkheden, nog nooit zoveel eisen: dat lijkt de
paradox van het hedendaagse leven. We moeten onze passie volgen in
onze studie en onze opleiding, in ons werk en onze relaties. Maar wie
altijd en in alles schittert en straalt, brandt op: vandaar de vele
stressklachten en gevallen van burn-out, en op steeds jongere leeftijd.
Hoe houd je jouw hart brandend met vuur dat niet verteerd? Hoe zorg je
voor je ziel – en wat is dat eigenlijk? In de ochtend zijn er drie lezingen
over dit thema, in de middag workshops. Zie elders in Gesprek voor
meer informatie.
Locatie
Kosten
Aanmelden

Dominicus, Palestrinastraat 1
€50,– (incl. lunch)
secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of
tel. 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur)

Zondag 14 april, 14.00-17.00 uur
Huis van Dominicus: huis vol verhalen
In het kader van de Culturele Zondag Go West is er in de
Dominicuskerk een muzikale rondgang langs bijzondere plaatsen en
voorwerpen. Er wordt kort iets verteld over de betekenis ervan, waarna
een koor reageert met een verrassend lied. Serieus of met een knipoog,
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gedragen of swingend. De liederen worden afwisselend gezongen door
Projectkoor Passio onder leiding van Berny Oude Kempers en Soul and
the Sisters onder leiding van Caroline Lobanov. De muzikale rondgang
wordt een paar keer herhaald, zodat iedereen op ieder moment kan
aanhaken. Zie elders in Gesprek voor meer informatie.
Locatie
Toegang

Dominicuskerk
gratis

Zondag 14 april,
Overige activiteiten in de Dominicus op de Culturele Zondag
Niemand anders, anders niemand door SENS uitvaarten
Als in Utrecht iemand in eenzaamheid sterft en begraven wordt, dan
komt er vanuit het Utrechts Stadsdichtersgilde een dichter. Deze schrijft
speciaal voor de overledene een gedicht en draagt deze voor op de
uitvaart. Hoe komt het dat er niemand anders is om afscheid te nemen?
Wat doet het met een dichter om iemand naar zijn of haar laatste
rustplaats te begeleiden? Deze middag maken de dichters deze
eenzame uitvaarten zichtbaar met verhalen, gedichten en muziek in de
sfeervolle binnentuin van de Dominicuskerk.
Locatie
Ingang
Tijden

binnentuin Dominicuskerk
Palestrinastraat 1
13.00-13.45 uur,15.00-15.45 uur en16.30-17.15 uur

Grenzeloos ontmoeten door SNDVU en STIL
Ontmoet de verborgen bewoners van de stad. Loop mee naar de
plekken waar zij hulp krijgen, luister en praat mee. Een interactieve
wandeling met vluchtelingen en ongedocumenteerden beginnend bij
Stichting STIL, via Park Oog in Al en eindigend bij de SNDVU waar we
afsluiten met interculturele hapjes en muziek.
Start
Einde

13.00 uur, Laan van Nieuw Guinea 143
14.30 uur, Palestrinastraat 1 (refter Dominicuskerk)

Voor meer informatie over deze en andere activiteiten zie
www.dominicuskerkutrecht.nl en www.denieuwedominicus.nl.
Voor twitteraars @nieuwedominicus
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Samenwerkende parochies Katholiek Utrecht
Contactadres
Adriaen van Ostadelaan 40, 3583 AJ Utrecht, tel. 030–2546147, email
secretariaat@katholiekutrecht.nl en web www.katholiekutrecht.nl
Werkconferenties liturgie en diaconie
 Dinsdag 19 februari, 19.30-21.30 uur
‘Vieren en heiligen’ werkveld liturgie.
Pastoraal centrum Aloysiuskerk, Adriaen van Ostadelaan 4


Woensdag 20 maart, 19.30-21.30 uur
‘Dienen en trouw-zijn’ werkveld diaconie
Rafaëlkerk, Lichtenberchdreef 4

De werkconferenties zijn open voor ieder die belangstelling heeft. Wie
mee wil doen graag aanmelden secretariaat@katholiekutrecht.nl.
Vormelingendag, zondag 31 maart – 10.30 uur, Amersfoort
Ben je inmiddels gevormd? Of gaat dat nog gebeuren? Gevormd of nog
niet… je bent van harte welkom op de Vormelingendag die de vicariaten
Arnhem en Utrecht organiseren op zondag 31 maart in Amersfoort. De
dag begint met een Eucharistieviering, aansluitend is er een vossenjacht
met de kans met enkele heiligen kennis te maken en met vormelingen
uit diverse parochies. Aanmelden graag vóór 1 maart. Je kunt je
aanmelden door je naam én de naam van jouw parochie te mailen naar:
jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl. Wees zorgvuldig want het is
belangrijk dat jouw gegevens goed en volledig doorgegeven worden.
Deelname aan deze dag is gratis. Voor meer informatie: Paulus Tilma,
tel.: 06 14181236, e-mail: paulus@tilma.org.
Café Damiano, maandag 25 februari, 19:30 uur – Nieuwgracht 61 (ingang
werfkelder)
Café Damiano is een nieuw initiatief van de samenwerkende parochies
en de Gerardus Majella. Deze eerste editie staat in het teken van de
toekomst van de kerk. Op deze avond zullen pastoor Hans Boogers,
priester Anton ten Klooster en pater Ignatius-Maria te gast zijn om na te
denken over de vraag: Hoe zien jonge katholieken de toekomst van de
kerk in Utrecht? Achteraf is er gelegenheid om onder het genot van een
hapje en een drankje elkaar beter te leren kennen. Café Damiano is
voor iedereen van 18 t/m 39 jaar. Bron: Katholiek Utrecht.
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Stille Omgang 2019

Pelgrimstocht lopend naar Amsterdam
Vanuit de Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie in Utrecht wordt
voor de 20ste keer een bedevaarttocht naar Amsterdam gelopen. In de
nacht van 16 op 17 maart 2019 wordt daar de Stille Omgang gehouden,
ter herdenking van het Mirakel van Amsterdam in het jaar 1345.
De tocht is op zaterdag 16 maart 2019, ontvangst in de ochtend vanaf
08.00 uur en vertrek om 08.30 uur. Onderweg zijn er rustpauzes in
Breukelen, Vinkeveen en Ouderkerk a/d Amstel. In Amsterdam, we
hebben er dan 46 kilometer op zitten, sluiten we aan bij de Stille
Omgang, nadat we de viering van 22.30 uur hebben bijgewoond in de
RK-kerk “De Krijtberg”, Singel 446.
Voor vervoer terug wordt gezorgd. Er is een maaltijd inbegrepen, deze
wordt genuttigd tijdens de langste stop. De tocht staat open voor
iedereen die de intentie van de bedevaart eerbiedigt. Het is ook mogelijk
om onderweg in te stappen,
De kosten bedragen € 45,-. Ruim van tevoren oefenen (wandelen) wordt
aanbevolen. Opgave (eventueel met vermelding dat men onderweg wil
aansluiten) graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op 10 maart bij
André Dorrestein, tel: 030-6372339 of via email anco55@hotmail.nl.
Deelnamekosten graag vooraf overmaken op: NL31 INGB 0001 4650 35
t.n.v. A Dorrestein Houten. In de week voor de tocht krijgt u nader
bericht.
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. Van de redactie
GESPREK is het blad van de locatie Dominicuskerk van de Sint Ludgerusparochie. De redactie bestaat uit drie personen:Gerard Luiten, Henriëtte
Rockland en Frans Middelham. Email redactie@dominicuskerkutrecht.nl
Kopij aanleveren op zaterdag 23 maart 2019
Vergaren, vouwen en nieten op 1 april 2019
GESPREK nummer 2 verschijnt 6 april 2019
GESPREK nummer 3 verschijnt 1 juni 2019

Elke morgen open huis op de pastorie
Elke ochtend door de week is er van 9.00–12.00 uur een gastvrouw of
gastheer aanwezig op de pastorie. Iedereen 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 elke ochtend open van 9.00–12.00 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 ook
altijd 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 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 op zondag de viering in de
Dominicuskerk te bezoeken en graag communie thuis ontvangt, kan zich
altijd melden bij de Dominicuskerk, secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of
tel030–2935245 ’s morgens van 9.00–12.00 uur.
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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 werkelijk 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 gehaald en gebracht te worden voor de vieringen. Zeker nu we af
en toe in een andere kerk van de Ludgerusparochie de zondag vieren,
wordt vervoer urgenter. Voor wie gebruik wil maken van de Dominitax kan
dat uiterlijk vrijdagmorgen 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 van
harte 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
Een ieder 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 met ideeën voor kleine
kinderen van 3 tot 7 jaar willen ondersteunen.
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 het Gesprek worden rondgebracht.
De pastoraatsgroep wil graag horen wat u zou willen/kunnen inbrengen en
je hierover de nodige informatie geven. Je kunt contact opnemen voor een
afspraak via secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of telefonisch door de
week van 9.00–12.00 uur via tel. 030–2935245.
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