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Gods liefdesbaby’s 
De vastenmeditatie van paus Franciscus ging dit jaar over het evangelie van 

de gedaanteverandering op de berg (Matteüs 17,1-9). Het is de lezing op 

de tweede zondag van de veertigdagentijd en de paus benadrukt vooral 

dat zij ons voorbereidt op Pasen. De gedaanteverandering is immers de 

inleiding op Jezus’ tocht naar Jeruzalem, waar Hij zal worden overgeleverd 

en in de handen van mensen zal vallen die Hem zullen doden. Naar zijn 

eigen zeggen zal Hij echter op de derde dag tot leven worden gewekt 

(vers 22-23). Als Jezus zijn gewone gedaante weer terug heeft en als 

Mozes en Elia, die naast hem waren verschenen, zijn verdwenen, zegt de 

evangelist dat ze alleen nog Jezus zagen (vers 8). In zijn weg is alles te 

vinden en zijn gang naar Jeruzalem verbergt het goede nieuws dat Jezus te 

verkondigen heeft. 

 Met Pasen verkondigt de kerk de definitieve en blijvende 

verheerlijking van Jezus. Met Hemelvaart vieren we dit aspect van de 

Paasboodschap heel expliciet: voortaan is Jezus bij God en valt over God 

niets meer te zeggen dat niet mede naar Hem verwijst. Het is de 

boodschap van het Johannesevangelie, dat daarom in de liturgie tussen 

Pasen en Pinksteren centraal staat: ‘Niemand heeft God ooit gezien, maar 

de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem 

doen kennen’, lezen we (Johannes 1,18). In het Grieks staat bij dat laatste 

een vervoeging van het werkwoord exègèsaō: uitleggen, exegetiseren. Ook 

na Jezus weten we niet wat of wie God in zichzelf is, maar Jezus legt God 

aan ons uit zodat wij het kunnen begrijpen. Het Johannesevangelie leert 

ons nog meer dan de andere evangelies om net als de leerlingen bij de 

gedaanteverandering alleen Jezus te zien, maar als uitleg van God. 

 Jezus legt volgens Johannes vooral uit dat God niet allereerst de 

hoogste en allesbepalende macht is, maar de diepste en allesdoordringen-

de liefde. Jezus geeft ons de mogelijkheid om alles in het licht van deze 

liefde te zien en om in de ruimte van deze liefde te leven: ‘Aan diegenen 
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die Hem opnemen, heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te 

worden van God: aan hen die geloven in zijn naam’ (vers 12). Wij zijn om 

zo te zeggen Gods liefdesbaby’s. 

 Het doet mij denken aan wat er in het boek Genesis staat over Jozef. 

Zijn vader Jacob ‘hield meer van Jozef dan van al zijn andere zonen, omdat 

hij hem nog op zijn oude dag had gekregen.’ Om deze liefde uit te drukken 

had Jacob voor Jozef een prachtig kleed laten maken’ (Genesis 37,3). Als 

nu in het Lucasevangelie Jezus de parabel vertelt van de verloren zoon die 

vol spijt over zijn vertrek en zijn verbrassend leven, terugkeert naar zijn 

vader, zegt de laatste tegen zijn ondergeschikten: ‘Haal vlug de mooiste 

kleren en trek ze hem aan‘. Met Pasen maakt God duidelijk dat wij zijn 

liefste kinderen zijn door ons te bekleden met de mooist denkbare 

kleding: het licht van het volle leven zoals dat in Jezus schijnt. Onze 

opdracht is vervolgens om onszelf, elkaar en heel Gods schepping in dit 

licht te zien. 

Erik Borgman, lekendominicaan 

voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus 

 

 

Door de dood heen naar nieuw leven 
De Veertigdagentijd loopt ten 

einde. We mochten in al onze 

vieringen een mooie maar soms 

ook confronterende weg naar 

Pasen gaan waarop we richting 

probeerden te vinden midden in 

ons leven van alledag. Als 

symbool daarvan zagen we hoe 

de rotsige woestijn geleidelijk tot 

bloei kwam. 
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 We hebben ons georiënteerd op wat de Schriften ons te zeggen 

hebben over hoe ons leven door God is bedoeld en hoe Jezus ons daarin 

de weg wijst. Maar het blijft ingewikkeld. De wereld om ons heen lijkt 

eerder het spoor bijster te zijn, dan dat er perspectief wordt geboden. De 

oorlog in Oekraïne duurt maar voort, de klimaatcrisis wordt steeds 

groter, stromen migranten zoeken een weg naar veiligheid en beter  

leven. Machthebbers lijken dolgedraaid en alom is polarisatie. Durven we 

nog wel geloven dat er goed leven mogelijk is voor alle mensen, verbon-

den met elkaar? Is dat naïef? Steken gelovige mensen de kop in het zand?  

 Aan het begin van de Goede Week horen we met Palmpasen hoe 

Jezus als beoogde Messias en Redder wordt toegejuicht. Mensen wachten 

met smart op een sterke leider die het allemaal wél voor elkaar krijgt. 

Maar Jezus is en wil geen krachtpatser of geweldenaar zijn. Hij heeft ons 

juist een heel andere weg voorgeleefd: de weg van liefde, recht en vrede. 

Hij was Messias voor alle mensen, Redder van de wereld zoals God 

bedoelde, waarlijk Zoon van God in diens geest. Dat is iets anders dan 

machthebber worden en vijanden verslaan. 

 We weten hoe het gejuich voor Jezus verstomde en een ommekeer 

nam toen Hij toch niet degene bleek te zijn die de menigte verwachtte. 

We weten hoe dramatisch dat afliep. We zullen in de Goede Week die 

gang gaan, met Jezus, maar in Hem met alle mensen, alle schepselen Gods 

die lijden en kreunen. 

 

Dan wordt het Pasen. De leerlingen van Jezus die totaal ontredderd 

waren na zijn dood, ontdekten dat zijn dood niet het einde is. Het verhaal 

van de Emmaüsgangers laat in mijn ogen het beste zien hóe ze dat 

ontdekten. Als wij een dierbare aan de dood moeten prijsgeven, gaan we 

herinneringen ophalen, komt die persoon meer dan ooit tot leven in de 

verhalen die we elkaar vertellen. 

 Maar in het verhaal van de Emmaüsgangers gebeurt er méér. In de 

vreemdeling die hun alles uitlegde over de betekenis van Jezus als 

vervulling van de Schriften, herkenden ze Jezus zelf toen hij het brood met 

ze brak. Dat moet een indrukwekkende ervaring zijn geweest. Ineens 

beseften alle leerlingen, dat de dood van Jezus niet het einde kón zijn, dat 

Hij werkelijk lééfde. Toen konden zij zich weer gaan oriënteren op wat 
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Jezus ze had verteld en wat hij had 

voorgeleefd. Het ging niet van de 

ene op de andere dag, ze hadden 

tijd nodig om alles te verwerken. 

Toen de Geest van Jezus eenmaal 

echt tot ze doordrong, was de 

vreugde compleet en durfden ze 

ook naar buiten te gaan om het 

verhaal van Gods toekomst, aan 

wie maar wilde horen, te vertellen. 

Ze waren niet meer bang, want 

Gods toekomst is sterker dan alle 

dood.  

 

Waar staan wij in dit verhaal? 

Kunnen wij al volmondig beamen 

wat de Emmaüsgangers en ook de 

andere leerlingen hebben ervaren 

en verkondigd, dat Hij lééft? 

Durven wij geloven in de 

aanwezigheid van Jezus Christus midden onder ons? 

 Het feest van Pasen waarin we vieren dat Jezus werkelijk uit de dood 

is opgestaan, blijft een mysterie, maar wel een mysterie waaruit wij hoop 

mogen putten. Ook wij mogen opstaan uit alles wat dood is, ook wij 

mogen vol vreugde vieren dat er toekomst is en goed leven voor elk mens 

in recht en vrede. Wat in Jezus is begonnen, mogen wij voortleven.  

In die geest wensen wij u allen een  

 

Zalig Pasen 
 

Namens de pastoraatsgroep, 

Leny Beemer, lekendominicaan 

 

Icoon van de Emmaüsgangers, 

gemaakt door Zuster Marie-Paul,  

St. Adalbert, Aken 
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Graag vestigen wij uw aandacht op de Actie Kerkbalans 2023. In 

Nederland krijgen kerkgenootschappen geen geld van de overheid, de 

leden moeten dus zelf hun gebouwen en activiteiten bekostigen. 

 In dit nummer van Gesprek kunt zien wat er zoal gebeurt in onze kerk 

en bijgebouwen. Al deze activiteiten zijn erop gericht om een plaats te zijn 

van katholieke presentatie, een plaats van bezinning en geloof, een plaats 

om even op adem te komen of naar muziek te luisteren, een plaats van 

gebed en debat, een plaats van verkondiging. Dit alles in de dominicaanse 

traditie, als onderdeel van de Sint-Martinusparochie. 

 Veel van onze activiteiten zijn gratis of laag geprijsd. We willen 

namelijk dat iedereen deel kan nemen. Dat betekent dat lang niet alles 

kostendekkend is. Dan hebben we nog ons mooie gebouw, dat het nodige 

onderhoud vraagt. We willen bovendien ons kerkplein omtoveren tot een 

groenere toegang tot de kerk en achterin de kerk meer ruimte maken, 

Kortom, we hebben uw financiële steun hard nodig. Elk bedrag is welkom. 

 Het maakt voor ons niet uit of u uw geld overmaakt naar het 

rekeningnummer van de Dominicuskerk of van de Sint-Martinusparochie. 

De inkomsten van alle locaties komen bij elkaar en vloeien weer terug 

naar de locaties op basis van de ingediende begrotingen. 

Dominicuskerk, bankrekening NL91 INGB 0000 578054 ten name 

van RK Parochie Sint Ludgerus o.v.v. Dominicuskerk 

Martinusparochie, bankrekening NL78 RABO 0181 9165 25 ten 

name van Parochie St. Martinus, o.v.v. Dominicuskerk 

Uw gift is aftrekbaar bij uw belastingaangifte over 2023 als gift aan een 

ANBI-instelling. In beide gevallen dient u Martinusparochie, RSIN: 

823297913 te vermelden. 

 

Veel dank namens de locatieraad! 
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Activiteiten 
Het hier volgende overzicht van activiteiten is gebaseerd op de indeling 

van de website www.huisvandominicus.nl in vier rubrieken:  

Kapel – vieringen, meditatie, retraite, inspiratie, kaars opsteken 

Schola – studie, vorming, training, lezingen, debat 

Podium – concert, kunst, cultuur, tentoonstellingen, workshop 

Herberg – open huis, goede doelen, verbinding, wijkevenementen 

 

Nadere informatie is te vinden op www.huisvandominicus.nl. U kunt u via 

deze site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. 

 

Voor de meeste activiteiten geldt dat aanmelden verplicht is. Dat kan, 

tenzij anders vermeld, via: info@huisvandominicus.nl of op werkdagen van 

9.00-12.00 uur via 030-2935245. 

 

 
 

De hele week zijn er in de kerk momenten van aandacht in gebed: 

getijden, WereldWake en zondagsvieringen. In de Mariakapel, dagelijks 

open, kunt u desgewenst even plaatsnemen om stil te staan bij wat er in 

uw leven speelt. U kunt ook een kaarsje opsteken of iets opschrijven in 

het intentieboek. Uw intenties en die van de WereldWake worden 

meegenomen in de zondagse viering.  

Achterin Gesprek treft u een overzicht van de vieringen aan, met 

uitzondering van de dagelijkse getijden. 

http://www.huisvandominicus.nl/
http://www.huisvandominicus.nl/
mailto:info@huisvandominicus.nl
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Bijzondere vieringen in de Goede Week en Paastijd 

 

Zondag 2 april, 10.00 uur: Palmzondag: Viering van woord en communie 

Richting vinden – ten einde toe 

Samen met de kinderen, die vrijdag 31 maart een Palmpaasstok hebben 

gemaakt, beginnen we (als het droog is) in de binnentuin. Het Dominicus 

Ouderkoor zingt, gezegende palmtakjes worden uitgedeeld en we 

luisteren naar het verhaal van de intocht van Jezus in Jeruzalem. We 

trekken zingend buitenom de kerk in, waarna de kinderen naar hun eigen 

kinderwoorddienst gaan en de viering in de kerk wordt vervolgd. Het 

gejuich neemt een ommekeer. We beginnen de Goede Week. 

 

Woensdag 5 april, 19.00 uur: Oecumenische boeteviering 

Samen met de Antoniusgemeenschap en de Protestantse Wijkgemeente 

Utrecht-West komen we samen in het besef, dat we kleine, vaak angstige 

en gebroken mensen zijn. Met handoplegging en handwassing wordt ons 

vergeving aangezegd. 

  

Donderdag 6 april, 18.30 uur Witte Donderdag 

Eucharistieviering in de Aloysiuskerk  

We gedenken, dat Jezus dienaar wilde zijn, wat nog eens tastbaar wordt 

als Hij met zijn leerlingen het Laatste Avondmaal viert en hun de voeten 

wast. In het breken van het brood en het drinken van de beker vieren we 

die zelfgave van Jezus aan ons allen.  

 

Aansluitend in de Dominicuskerk: 

Donderdag 6 april, 20.30 uur Stille Wake 

Na het Laatste Avondmaal trekt Jezus met zijn leerlingen naar de 

Olijfberg, waar hij gevangengenomen zal worden. Daarom houden we een 

wake om stil te staan bij het begin van de lijdensweg van Jezus.  
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Vrijdag 7 april, 15.00 uur: Goede Vrijdag Kruisweg  

Een oud en mooi gebruik is het 

lopen van de Kruisweg in de 

middag. We volgen zo de 

lijdensweg die Jezus moest gaan, 

en daarin de lijdensweg die vele 

mensen ook nu moeten gaan. 

Wie liever niet meeloopt, kan in 

de kerk plaatsnemen en via 

geluidsversterking toch alles 

meemaken. 

 

 

 

Vrijdag 7 april, 19.00 uur: Meditaties bij het kruis  

We vertellen het lijdensverhaal volgens de evangelist Johannes, met 

daarbij mooie zang, meditaties en gebeden. Iedereen is uitgenodigd 

bloemen bij het kruis te leggen en er een lichtje op te plaatsen.  

 

Zaterdag 8 april, 21.00 uur: Paaswake in de Aloysiuskerk 

We sluiten voor deze indrukwekkend eucharistieviering aan bij de 

geloofsgemeenschap van de Aloysiuskerk. We vieren in de intocht van het 

Licht van Christus zijn opstanding. Ook de Paaskaars van de 

Dominicuskerk wordt in deze viering gewijd en na afloop van de viering 

uitgedragen en meegenomen naar de Dominicuskerk. 

 

Zondag 9 april, 10.00 uur: Hoogfeest van Pasen 

Paasmorgenviering van Woord en Communie 

Plechtig wordt de Paaskaars de kerk binnengedragen. Vol vreugde 

ontsteken we alle lichten en zingen we voluit de Lofzang en het Alleluia: 

de Heer is waarlijk opgestaan! 

 Na afloop van deze viering is er een deurcollecte voor de Utrecht-

brede vastenactie ‘Alto da Gloria’ in Brazilië (zie verderop in Gesprek). 

 

 

12e Statie: Jezus sterft aan het kruis 
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Zondag 7 mei 10.00 uur: Eerste Communieviering 

Zes enthousiaste kinderen hebben zich gedurende drie maanden, samen 

met hun ouders en onder begeleiding van Ank Rinzema, voorbereid op 

hun Eerste Heilige Communie.  Pastoor Hans Boogers gaat voor in de 

viering van eucharistie waarbij het Ouderkoor zingt. 

 

Donderdag 19 mei, 10.00 uur: Hemelvaart van de Heer 

Bij dit feest houden we een viering van Woord en Communie in de 

dagkapel. Met deze viering begint ook de Pinksternoveen: negen dagen van 

gebed om de komst van de heilige Geest. 

 

Zondag 28 mei, 10.00 uur: Feest van Pinksteren 

In een viering van Woord en Communie vieren we de komst van de 

heilige Geest uitbundig met vuur en geestdrift. Net als de leerlingen 

trekken we begeesterd naar buiten om de blijde boodschap uit te dragen. 

 

Zondag 11 juni, 10.00 uur: Sacramentsdag 

Er is een Eucharistieviering met dominicaan pater Stefan Mangnus als 

voorganger. Met dit feest wordt de Paastijd definitief afgesloten en 

beginnen we aan de tijd door het jaar. De liturgische kleur wordt groen: 

aan de slag, er is veel te doen! 

 

Overige vieringen 

 

Woord- en communievieringen 

Er blijken vragen te zijn over de gevolgen voor onze geloofsgemeenschap 

van het voorgenomen beleid van bisschop Eijk dat binnen vijf jaar in de 

kerken van het aartsbisdom een eind moet zijn gekomen aan het houden 

van woord- en communievieringen. De Werkgroep Liturgisch Beleid 

beraadt zich hierover, mede in samenspraak met pastoor Hans Boogers. 

Vooralsnog is deze kwestie echter niet urgent en blijven wij op zondag-

morgen woord- en communievieringen houden, naast eucharistievieringen 

en de andere soorten vieringen die hieronder staan vermeld. 

 

Werkgroep Liturgisch Beleid 



10 

Rozenkransgebed elke vrijdagmorgen in mei 

aanvang 10.00 uur (eerste vrijdag, 9.40 uur) 

We houden een oude dominicaanse 

traditie in ere door rondom het 

mooie Mariabeeld in de dagkapel de 

rozenkrans te bidden. We doen dat 

in de meimaand elke vrijdagmorgen 

om 10.00 uur. Het Weesgegroet als 

een soort mantra helpt ons te 

mediteren bij de geheimen van de 

rozenkrans. Als wij zo bidden en 

mediteren, weten we ons 

verbonden met vele dominicaans 

betrokken mensen wereldwijd.  

 
Dominicus ontvangt de rozenkrans uit 

handen van Maria. Geertgen tot Sint-Jans 

(ca. 1460-ca. 1488), Leven van Dominicus 

(uitsnede). 

 

Dagelijks getijdengebed 

In de Dominicuskerk worden dagelijks (met uitzondering van zondag-

ochtend) lauden en vespers gebeden. ’s Morgens is het getijdengebed van 

8.00 tot 8.30 uur (zaterdag een half uur later) en ’s avonds van 18.30 tot 

19.00 uur. Iedereen is welkom. Komt u voor het eerst, zorg dan dat u er 

tien minuten vóór aanvang bent. U krijgt dan een korte uitleg over de 

opbouw van de viering. 

 

WereldWake elke dinsdagmorgen om 9.30 uur 

Rondom de wereldkaart worden we stil bij wat er in de wereld gebeurt. 

We plaatsen lichtjes op die plekken in de wereld waar onze aandacht en 

zorg in het bijzonder naar uitgaat. We zingen, bidden en luisteren daarbij 

naar muziek. Na afloop drinken we samen met de aanwezigen van de 

Huiskamer van de Wijk in de refter koffie/thee. 
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Eerstevrijdagviering 

Elke eerste vrijdag van de maand is er in intieme sfeer een eenvoudige 

viering van Woord en Communie. Otto Vervaart en Leny Beemer gaan bij 

toerbeurt voor.  

 

Bid & Breakfast, eerste zondag van de maand, 10.00 uur 

Iedere eerste zondag van de maand, tenzij er een speciale viering is, is er 

Bid & Breakfast. De stagiaires helpen vooraf de tafels klaar te zetten. Ook 

helpen ze degene die koffie of thee zet. We vragen iedereen iets voor het 

ontbijt mee te nemen om samen te delen. We bieden elkaar aan wat op 

tafel staat. We bidden en lezen uit de Bijbel of teksten die daarnaar 

verwijzen. Na het Onze Vader gaan we met elkaar in gesprek over een 

bepaald thema.  

 

Andreasviering met Schola Dominicana 

Iedere derde zondag van de maand, 10.00 uur 

Leden van de Andreascommuniteit – de dragende kern van het Huis van 

Dominicus – verzorgen elke derde zondag van de maand een viering van 

Woord-Gebed-Zang. Deze viering heeft een kloosterlijk karakter met 

daarin de lofzang van Zacharias, net als in de dagelijkse lauden. 

 

 
 

Tekenen in de tijd – wekelijkse column van Erik Borgman, nu 

ook in boekvorm 

Op de site van het Huis van Dominicus treft u iedere week een nieuwe 

column aan van theoloog en lekendominicaan Erik Borgman. Hierin 

reflecteert hij op actuele thema’s in kerk en maatschappij, met het oog op 

de broodnodige hoop, bemoediging en inspiratie. Een aantal van deze 

columns is, bewerkt en aangevuld met andere teksten, samengevoegd in 

een boekje waarin de zogenaamde geestelijke werken van barmhartigheid 

centraal staan: Erik Borgman, Om te dienen, niet om gediend te worden. 

Zeven keer zeven teksten om gelovig op te laden (Adveniat, 2023). 
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Kruisweg van Barmhartigheid 

Op Goede Vrijdag is er niet alleen een Kruisweg in de Dominicuskerk, 

langs de kruiswegstaties van Jan Toorop, maar ook een kruisweg buiten de 

kerk. Deze start om 15.00 uur bij het AZC aan de Joseph Haydnlaan en 

eindigt om 17.00 uur met een korte viering in de Wijkplaats (Johannes 

Camphuysstraat 101). Tijdens de wandeling wordt stilgestaan, geluisterd 

en gebeden bij ‘plaatsen van barmhartigheid’. Pastores en vrijwilligers uit 

de Sint-Martinusparochie en de PKN Utrecht-West gaan voor.  

Aanmelden vóór 6 april, 12.00 uur: secretariaat@katholiekutrecht.nl of tel. 

030 2546147 

 

Paasjubel op het Domplein, zondag 9 april, 06.15 uur 
 

 
 

Op het tijdstip waarop de vrouwen volgens het Evangelie ontdekten dat 

het graf van Jezus leeg was, wordt op het Dom-plein de opstanding van 

Jezus gevierd. Het is een feestelijke, oecumenische bijeenkomst met 

trompetgeschal, zingen en bidden en luisteren naar het paasevangelie. Bij 

zonsopgang (06.57 uur) klinkt het overweldigende gelui van de Dom-

klokken. Voorgangers zijn predikanten Mariska van Beusichem en Wim 

Vermeulen en pastoor Hans Boogers, de muzikale begeleiding wordt 

verzorgd door Marietrees Broeren. Aansluitend ben je van harte welkom 

bij het gezamenlijk ontbijt in de Domkerk. 

 

Informatie: hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of tel.  06-12240600 

Organisatie: Protestantse Gemeente Utrecht en Sint-Martinusparochie 

 

mailto:secretariaat@katholiekutrecht.nl
mailto:hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
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Ziekenzalving 4 maart j.l. met pastoor Boogers 

Zaterdagmiddag 4 maart vierden we in de Dominicus dagkapel 

eucharistie met daarin de ziekenzalving. Er namen 13 ouderen aan deel, 

in totaal waren er ruim 25 aanwezigen. Deze ziekenzalving was 

ontroerend mooi. Pastoor Boogers legde iedereen eerst in stilte de 

handen op. Daarna knielde hij bij iedereen neer en zalfde met de Heilige 

Olie ieders handen en voorhoofd. Wat is dit een prachtig sacrament, zo 

op deze wijze vormgegeven met elkaar. Als het kan organiseren we 

volgend jaar opnieuw zo’n viering. 

 

 

Jonge hemelbestormers met Fokke Wouda 

Het Huis van Dominicus gaat regelmatig 

in gesprek met jonge theologen over hun 

inspiratie en roeping. Vanaf eind maart 

staat op www.huisvandominicus.nl een 

gesprek met Fokke Wouda.  

 Fokke komt uit een gereformeerd-

vrijgemaakt gezin, maar is een aantal 

jaren geleden rooms-katholiek geworden. 

Na een bachelor theologie in Kampen, 

deed hij een master ‘Christianity and 

Society’ aan de Universiteit van Tilburg, 

waar hij ook een proefschrift schreef 

over de praktijk van de eucharistische 

gastvrijheid van de Rooms-Katholieke 

Kerk tegenover de niet-katholieke leden van de oecumenische 

kloostergemeenschappen van Taizé (Frankrijk) en Bose (Italië). Sinds 

september 2022 werkt Fokke bij de Katholieke Vereniging voor 

Oecumene. Het gesprek met theoloog Erik Borgman gaat onder andere 

over Fokkes liefde voor de oecumene en het project ‘Together’. 

  

http://www.huisvandominicus.nl/


14 

De weg naar binnen – Meditatiecursus 

Dinsdag 11 april 20.00-21.30 uur  

Dit voorjaar mediteren we rond het thema: de 

weg naar binnen. Niets is zo moeilijk als de reis 

naar binnen, zo schreef Dag Hammarskjöld in 

zijn dagboek. Zo gemakkelijk word je afgeleid 

door wat er buiten je gebeurt; door verwach-

tingen en afspraken. Hoe zorg jij ervoor dat je 

jouw weg naar binnen open blijft houden? Stil 

worden staat centraal, om tot rust te komen en 

misschien iets te ervaren van hoe de Heilige jou 

wil leiden door het leven. Iedere bijeenkomst is 

opgebouwd uit een basismeditatie van stilte en 

ontspanning en daarna een thematische meditatie. 

 

Plaats:  Dominicuskapel, Palestrinastraat 1 

Begeleider: Marian Geurtsen 

Vervolg:  9 mei, 13 juni 

Kosten:  €15,– per avond 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 

Kunst in de Dominicuskerk  

Koningsdag, 27 april, 10.00-14.00 uur 

Op Koningsdag exposeren dit jaar negentien 

kunstenaars uit Oog in Al en omgeving in de 

Dominicuskerk: Mr. Avenue, Hans Malschaert, 

Rob Meijer, Marian de Jong, Diddy Brakkee-

Greve, Wil Brakkee, Arie Hollart, Ankie van 

Heertum, Minke van der Vlerk, Christine 

Langerhorst, Saskia Barth, Cees Vellekoop, Theo 

en Tonnie Spliet, Alice Mul, Lenie Valk, Henk van 

Dijk, Joke van den Berg en Inge van der Storm. Er 

zijn schilderijen te zien, beeldhouwwerk, 

grafische kunst, foto’s, sieraden, objecten van 

hout en nog veel meer.  

mailto:info@huisvandominicus.nl
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Plaats:   Dominicuskerk, Händelstraat 

Toegang:  gratis 

 

Jonge hemelbestormers met Iris Lammerts van Bueren 

Vanaf eind april staat op de website van 

het Huis van Dominicus een gesprek met 

‘jonge hemelbestormer’ Iris Lammerts 

van Bueren, over haar roeping en 

inspiratie.  

 Toen Iris op de HKU aan haar 

onderzoekmaster zou beginnen, werkte 

zij bij Stichting 113 Zelfmoordpreventie. 

Daar kwam zij in aanraking met mensen 

met een diep gevoel dat zij anderen tot 

last zijn en niemand hen zou missen als zij 

er niet meer waren. Het zette haar aan 

het denken over meer fundamentele 

voorwaarden voor gezonde gemeen-

schappen. Ze verhuisde naar de Dorothy Gemeenschap in Amsterdam, 

waar aan een plek van hoop wordt gebouwd. Sinds eind 2022 is Iris 

diaconaal werker bij de Domkerk. Het gesprek met theoloog Erik 

Borgman gaat over Iris’ inzet om de Domkerk als plek van sociale bloei te 

versterken. 

 

 
 

De Orde der Dominicanen staat bekend als een orde  

waar studie zeer belangrijk wordt gevonden. Geen 

studie als doel op zich. Het gaat om ‘contemplare 

et contemplata aliis tradere’, overwegen en de 

vrucht daarvan delen met anderen, zoals de 

middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino het 

formuleerde. Vandaar dat wij een schola hebben. 
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Vertroostingen van Dirk de Wachter – Dominicusleesgroep 

Woensdag 5 en 19 april, 20.00-21.45 uur 

Waar vind je troost als je geconfronteerd wordt 

met de eindigheid van het leven? Deze vraag 

stelde psychiater Dirk de Wachter zichzelf toen 

hij hoorde dat hij een ernstige vorm van kanker 

had. In zijn boek Vertroostingen vertelt hij hoe hij 

troost zoekt en vindt in contact met de naaste, 

kleine daden van vriendelijkheid, schilderkunst en 

muziek. 

 Onder leiding van Frank de Munnik, docent aan 

de HKU Conservatorium Utrecht en verwoed 

lezer, wordt vier woensdagavonden gesproken 

over dit thema. 

 

Plaats:  refter, Palestrinastraat 1 

Aanmelden: kan helaas niet meer, de leesgroep is volgeboekt 

 

Dominicus Bijbelleerhuis 

Donderdag 20 april, 19.30-21.30 uur 

Onder leiding van dominicaan pater Henk Jongerius wordt nagedacht en 

gesproken over het Bijbelboek Genesis. Er zijn vele boeken over 

geschreven, maar nog steeds worden er nieuwe inzichten gepresenteerd.  

 

Plaats:  refter Dominicus, Palestrinastraat 1 

Kosten:  €7,50 per avond 

Vervolg:  iedere derde donderdag van de maand 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 

Kloostercollege: Zuster Catharina over Catharina van Siena 

Vrijdag 26 mei, 15.30-19.00 uur 

Tijdens haar studie Literatuurwetenschap maakte Marieke Al in Rome 

kennis met het werk van de veertiende-eeuwse mystica Catharina van 

Siena. Jaren later vertaalde zij Catharina’s ‘Dialoog met God’. Het 

dominicaanse leven van gebed, gemeenschap, studie en verkondiging sprak 

Marieke zo aan dat zij in 2020 is ingetreden bij de dominicanessen van 

mailto:info@huisvandominicus.nl
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Neerbosch. Sindsdien is zij zuster 

Catharina. Momenteel doet zij bij het 

Titus Brandsma Instituut onderzoek naar 

Catharina van Siena. In dit kader verblijft 

zij een paar maanden in Rome. In het 

Kloostercollege komt zuster Catharina 

ons vertellen over de rol die het 

gedachtegoed van haar inspiratiebron 

speelt in haar leven en werk als 

dominicanes. 

 Kom samen studeren, praten, bidden 

en eten. De ontvangst is om 15.30 uur en 

het programma eindigt met de dagelijkse 

vespers van 18.30-19.00 uur. 

 

Plaats:   dagkapel Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 

Kosten:   € 17,50 (incl. maaltijd) 

Aanmelden:  info@huisvandominicus.nl 

 

Kerk en jongeren 
Palmpaasstokken maken, vrijdag 31 maart, 14.30 tot 16.00 uur 

 

Alle kinderen van twee tot twaalf (tot zeven jaar met eigen begeleiding) 

kunnen een Palmpaasstok komen maken voor iemand die ze extra 

aandacht willen geven. 

Neem een houten kruis en iets lekkers voor aan de stok mee en deel 

zoveel mogelijk met elkaar. Wij zorgen voor crêpepapier en ander 

materiaal om de stok mee te versieren.  

Plaats:  refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 

mailto:info@huisvandominicus.nl
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Palmzondag, zondag 2 april, 10.00 uur 

Kom naar de viering in de Dominicuskerk met je versierde 

Palmpaasstok. Iedereen is welkom, neem dus je zusjes, broertjes, 

vriendinnetjes en vriendjes mee! Je krijgt een broodhaantje om op je 

stok te zetten. Jullie gaan tijdens de viering naar een andere ruimte en 

luisteren daar naar het verhaal van Palmpasen. De stokken worden aan 

het eind van de viering gezegend. Je kunt je Palmpaasstok geven aan 

iemand die ziek of alleen is of om een andere reden wel een beetje 

extra aandacht kan gebruiken. 

 

Eerste Communie, zondag 7 mei, 10.00 uur 

 

Op zondag 7 mei krijgen Vera, Claire, Annemijn, Kazer, Leon en 

Antonie hun Eerste Heilige Communie. Ze hebben zich met veel plezier 

op deze dag voorbereid. Het is bijzonder hoe de kinderen elke keer 

meegaan in het spoor van God, Mozes en Jezus. Op Witte Donderdag 

hebben de families met elkaar een seidermaaltijd. 

 Zoekend en vragend verkennen we hoe je kunt delen met elkaar 

en kunt vertrouwen in een God die voor mensen het beste wil. Er zijn 

in de Bijbel mooie verhalen die ons veel leren over God, onszelf, hoe 

wij samenleven en omgaan met de wereld. Wij wensen de kinderen, 

hun ouders en hun familie een hele mooie dag toe. 
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Dopen 

De volgende doopviering is zondag 25 juni om 12.00 uur. Wilt u uw 

kind laten dopen, geef het dan uiterlijk 10 mei op. U kunt dan meedoen 

aan het voorbereidingstraject van Katholiek Utrecht en aan de 

voorbereiding van de doopviering in de Dominicuskerk. Voor meer 

informatie: info.dominicus@katholiekutrecht.nl. 

 

Maatschappelijke stage middelbare scholieren 

De middelbare scholieren die in de Dominicus hun maatschappelijke 

stage doen, steken hun handen flink uit te mouwen. Ze helpen onder 

andere bij concerten, de Bid & Breakfastvieringen en bij het Klooster-

college. Ze zetten alles klaar, dekken de tafels feestelijk en ruimen alles 

mee op. Ook helpen ze kinderen bij het maken van de Palmpaasstokken 

en zijn ze op Palmzondag aanwezig. Ze zijn erg geïnteresseerd in wat 

wij in onze gemeenschap doen. 

 

 
Kijken, luisteren, debatteren, soms zelf aan de slag – dat is wat we in 

Podium aanbieden. 

 

Stabat mater – Palmzondagconcert 

Zondag 2 april, 15.00 uur 

Op Palmzondag zingt Projectkoor Passio 

onder leiding van dirigent Berny Oude 

Kempers twee Stabat maters: een van Antonio 

Caldara begeleid op het orgel door Wim 

Does en met de leden van vocaal kwartet 

Oculus als solisten, en een van Zoltán Kodály. 

Daarnaast klinken werken van Morten 

Lauridsen, Ola Gjeilo, John Henry Maunder en Johann Joseh Fux. 

 

Plaats:  Dominicuskerk, Händelstraat 

Kaarten:  €10,–/€5,– U-pas en kinderen (incl. consumptie) 

Informatie: info@huisvandominicus.nl 

mailto:info.dominicus@katholiekutrecht.nl
mailto:info@huisvandominicus.nl
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‘A little jazz mass’ voor de aarde 

Zondag 16 april, 16.00 uur 

Met A Little Jazz Mass van Bob Chilcott als 

uitgangspunt brengen de jonge zangers 

van IES Pintor Juan Lara uit Spanje een 

ode aan onze prachtige planeet. Water, 

lucht en aarde worden muzikaal verbeeld 

in verschillende stukken, met verschil-

lende stijlen: jazz, gospel, pop en film-

muziek. Het concert is een oproep om de 

aarde te beschermen en een reflectie op 

ons eigen voortbestaan. 

 Kamerkoor IES Pintor Juan Lara bestaat uit middelbare scholieren 

(14-17 jaar) die het schoolvak ‘Choir and Vocal Technique’ volgen. Zij 

treden in Nederland op in het kader van een uitwisselingsproject met het 

Niftarlake College in Maarssen. 

 

Plaats:  Dominicuskerk, Händelstraat 

Kaarten:  €12,50/U-pas en kinderen €5,– (incl. consumptie) 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 

Amor Vincit zingt de Misa Tango 

Zondag 4 juni, 15.30 uur 

 Kamerkoor Amor Vincit brengt 

dit voorjaar een bijzonder 

originele mis, de Misa a Buenos 

Aires oftewel de Misa Tango van 

de Argentijnse componist Palmeri. 

Fraaie fuga’s, elementen van oude 

kerkmuziek en de ritmes van 

Piazzolla’s Tango Nuevo wisselen 

elkaar af.  

Amor Vincit staat onder leiding van dirigent Michiel van Laarhoven. Het 

koor wordt begeleid door vijf strijkers, Martin de Ruiter op bandoneon en 

Ere Lievonen op piano. En niemand minder dan Bauwien van der Meer 
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vertolkt de sopraansolo’s. Dus kom luisteren en laat u op de klanken van 

de bandoneon meevoeren naar Buenos Aires. 

 

Plaats: Dominicuskerk, Händelstraat 

Kaarten: volw. €15,00 / kinderen tot 12 jaar €5,– 

 (incl. programmaboekje en consumptie) 

Bestellen: www.amorvincit.nl (vanaf begin mei) 

 

De eerste gelegenheid om de Misa Tango bij te wonen is op vrijdag 2 juni 

om 20.00 uur in de Torenpleinkerk in Vleuten. 

 

Slavernij en de stad Utrecht – Utrecht Lezing door Nancy Jouwe 

Woensdag 7 juni, 14.00-16.00 uur 

Net als Hollandse bestuurs- en 

handelscentra was ook Utrecht 

nauw betrokken bij de slaven-

handel en slavernij. Nancy Jouwe 

vertelt hoe Utrecht profiteerde 

van de slavenhandel en de 

producten van slavenarbeid, en 

welke invloed bestuurders en 

investeerders hadden op de 

levens van de vele tot slaaf 

gemaakten. Ook de rol van de kerk wordt belicht. In de negentiende 

eeuw werd Utrecht het centrum van het Nederlandse abolitionisme. Nog 

steeds zijn er in Utrecht sporen van het koloniale verleden te vinden.  

 Nancy Jouwe is cultuurhistoricus. Zij doet onderzoek naar onder 

meer racisme en intersectionaliteit. Sinds begin jaren negentig zet zij zich 

als woordvoerder, publicist en organisator in voor Papoea- en 

vrouwenrechten. Ze is redacteur van Slavernij en de stad Utrecht. 

 

Plaats:  refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 

Kosten:   €7,50 / U-pas €5,– (incl. consumptie) 

Aanmelden:  info@huisvandominicus.nl 

 

http://www.amorvincit.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurgeschiedenis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Racisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intersectionaliteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Papoea%27s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwenrechten
mailto:info@huisvandominicus.nl
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Waarde en waarden 

Als we kijken naar de wereld om 

ons heen, dan zien we dat er veel 

aan de hand is. De oorlog in de 

Oekraïne, weinig vertrouwen in de 

politiek en flinke prijsstijgingen 

roepen grote zorgen op bij veel 

groepen in de samenleving. Dat 

geldt ook voor de stikstofcrisis, die 

ons duidelijk maakt dat we stappen 

moeten zetten op het gebied van 

duurzame energie. Iedereen kan 

zien dat er meer inzet nodig is als 

het gaat om zorg voor de aarde als 

gemeenschappelijk huis, zorg voor 

elkaar en voor onszelf. De vraag is 

of we die inzet ook opbrengen. Of 

nog scherper: wat draag ik hier zelf 

aan bij? 

 

Onlangs heb ik een dakkapel laten 

plaatsen op de zolderverdieping. 

Mijn buurman vroeg of ik daar, net 

als hij, zonnepanelen op ging zetten. 

Dat bracht me op een idee en 

binnen de kortste keren zat ik aan 

tafel met een medewerker van 

hetzelfde bedrijf dat bij mijn 

buurman zonnepanelen zou gaan 

plaatsen. Toen ik deze medewerker 

vertelde over mijn (blijkbaar lage) 

energieverbruik liet hij me weten 

dat zonnepanelen niet rendabel 

zouden zijn. Met een zogeheten 

dynamisch tarief zou ik veel 

goedkoper uit zijn. Ik dacht: ‘hier is 

de portemonnee aan het woord’. 

De medewerker was verrast dat ik 

uit duurzame overwegingen toch 

zonnepanelen op mijn dak wil laten 

zetten.  

 

Om als kerk te werken aan zorg 

voor de aarde en zorg voor elkaar 

heeft het bisdom Den Bosch in 

2021 de kerkelijke instelling 

Laudato Si’ Alliantie Nederland 

opgericht. Een van de leidende 

gedachten van de encycliek Laudato 

Si’ is dat de huidige crisissen met 

elkaar samenhangen. Ze zijn 

symptomen van een sociaal-

economisch en politiek systeem 

waarin grote kloven tussen rijk en 

arm zijn ontstaan, de aarde wordt 

uitgeput en de menselijke maat ver 

te zoeken is. Er zijn geen 

eenvoudige oplossingen voor deze 

problemen, schrijft paus Franciscus 

in zijn encycliek. Al gaande zal een 

weg moeten worden gevonden uit 
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de crises, door naar nieuwe 

manieren te zoeken voor de 

omgang met de aarde en met 

elkaar. Namens het Huis van 

Dominicus zit ik in het bestuur van 

de Laudato Si’ Alliantie Nederland. 

Een grote landelijke bank is de 

huisbankier van deze stichting. 

Medewerkers van de afdeling 

‘Duurzaam bankieren’ hebben 

contact met ons als bestuur 

opgenomen om te verkennen of en 

hoe we elkaars werk zouden 

kunnen versterken. In deze 

gesprekken gaat het over financiële 

ethiek in lijn met Laudato Si’ en hoe 

ondernemen en duurzaam beleggen 

bij elkaar kunnen worden gebracht. 

 Interessant is dat het zowel in 

gesprekken met mensen van deze 

bank als met de medewerker van 

het bedrijf van zonnepanelen gaat 

over verschillen tussen waarden- en 

waarde-gedreven gedrag. Waarden 

hebben te maken met waar je voor 

staat; waarde gaat veelal om geld, 

dus om de financiële waarde. Op 

het niveau van waarden zijn er vaak 

verrassend veel raakvlakken tussen 

partijen, ook al bezigen zij een 

totaal andere taal. Laudato Si’ is 

kerkelijke taal, maar bepaalde 

waarden zijn voor velen 

herkenbaar. Denk bijvoorbeeld aan 

inclusie, solidariteit, hoop en 

rechtvaardigheid.  

 De paus roept in Laudato Si’ 

kerkelijke, maatschappelijke en 

bedrijven op om de handen ineen 

te slaan en samen te komen tot 

duurzame inzet voor de aarde. 

Volgens de paus is het nodig om op 

een andere manier na te gaan 

denken over economie en 

vooruitgang.  

 Economie gaat in zijn visie 

over veel meer dan alleen geld. 

Economie moet mensen helpen de 

onderlinge relatie tussen geloof, 

economische keuzes en milieu- en 

sociale impact te begrijpen. Dat 

leidt zowel op microniveau (van 

individuen) als op macroniveau (van 

instellingen, bedrijven en over-

heden) tot ethische keuzes die het 

algemeen welzijn voor iedereen 

voor ogen houden.  

 

Hermen van Dorp, coördinator /opbouwwerker Huis van Dominicus 

  



24 

 
 

Op allerlei manieren proberen wij naar elkaar om te zien, contact met 

elkaar te houden, onze zorgen te delen, maar ook onze hoop. 

 

Inloop en ontmoeting in het Huis van Dominicus  

Elke vrijdagmorgen van 10.00 tot 11.30 uur is het Huis van Dominicus 

open voor inloop en ontmoeting. Koffie, thee en koekjes staan voor u 

klaar. Van harte welkom. 

 

Huiskamer van Dominicus – Taalles 

Dinsdag 10.00-12.00 uur 

De Huiskamer is een ontmoetingsplek voor autochtonen en nieuw-

komers. We drinken koffie en wisselen verhalen uit. In vaste groepjes 

wordt taalles gegeven. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij 

hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl of josienf49@hotmail.com. 

Plaats:   refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 

Toegang:  gratis 

 

Paasmiddag voor senioren 

Donderdag 30 maart, 14.30-16.30 uur 

Samen met mensen van Albert Heijn organiseert het Huis van Dominicus 

een Paasmiddag voor alle senioren uit de wijk. Het wordt een gezellige 

middag met muziek, een hapje en een drankje. Geef het door aan senioren 

in uw omgeving! 

Plaats:   Dominicuskerk, Händelstraat 

Toegang:  gratis 

 

Snuffelmarkt 

Zaterdag 1 april, 11.00-13.00 uur 

Op deze dag organiseert de MOV een Snuffelmarkt in de kerk.  De 

opbrengst is bestemd voor het Vastenactieproject. 

mailto:hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
mailto:josienf49@hotmail.com
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Geen gehoor – Zomaar zingen in de Dominicuskerk 

Dinsdag 5 april, 19.30-21.15 uur 

Eén keer in de maand zomaar wat 

zingen met mensen uit Oog in Al. 

Dat idee deelde wijkbewoner 

Sarah van Seumeren met een paar 

mensen en binnen de kortste 

keren ontstond wijkkoor ‘Geen 

gehoor’. Zo’n vijftig mensen, van 

12 tot 80, zingen de eerste 

dinsdagavond van de maand in de 

Dominicuskerk, van Bob Dylan en 

Dolly Parton tot Leonard Cohen en U2. Er is een pianist en soms neemt 

iemand een gitaar of ander instrument mee. Bij 'Geen Gehoor' gaat het 

puur om plezier hebben, een avondje lekker met elkaar zingen en kletsen 

tijdens de koffie. Heb je zin om mee te zingen? Je bent van harte welkom. 

Plaats:   Dominicuskerk, Händelstraat 

Vervolg:   ieder eerste dinsdag van de maand 

Kosten:  geen 

Aanmelden:  hoeft niet 

 

Kraam met kaarsen en keramiek 

Koningsdag, donderdag 27 april, 10.00-14.00 uur 

Op Koningsdag, staat we weer 

met een kraam op het kerkplein 

met mooie en bijzondere 

cadeauartikelen. Er zijn kaarsen te 

koop, gemaakt door mensen met 

een verstandelijke beperking die 

werken in kaarsenmakerij De 

Loeff. Deze keer is er ook weer 

keramiek van de Wijde Doelen, 

een atelier waar zo'n veertig 

getalenteerde kunstenaars met een verstandelijke beperking werken. 

Iedere keramist werkt in zijn eigen stijl en heeft een persoonlijke techniek 
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ontwikkeld, van realistisch tot fantasievol, met een natuurlijke uitstraling 

tot bontgekleurd. De collectie van beelden en tuinkeramiek is verrassend 

veelzijdig en origineel. Kom kijken en koop wat. De opbrengst is voor 

Stichting Reinaerde. 

 

Seniorenmiddag 

Donderdag 25 mei, 14.30-1630 uur 

Iedere laatste donderdagmiddag van de maand wordt er voor senioren uit 

Utrecht-West een gezellige middag georganiseerd. In de refter van de 

Dominicuskerk kunnen senioren elkaar zien en spreken, een spelletje 

spelen, een verhaal horen, naar muziek luisteren. Het kan allemaal. 

Natuurlijk is koffie, thee en een hapje. We zijn ook benieuwd naar andere 

ideeën over mogelijke activiteiten op deze middagen. Hebt u vervoer 

nodig, laat het ons weten. 

 

Plaats:   refter Dominicuskerk, Palestrinastraat 1 

Vervolg: 29 juni 2023, de middag in april vervalt (Koningsdag) 

Toegang: gratis 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl of  

   tel. 030-2935245 (b.g.g. bericht inspreken) 

 

Omzien naar elkaar 

De afgelopen jaren zijn steeds meer van onze ouderen aan huis gebonden 

geraakt of verhuisd naar een zorgcentrum. We proberen hen zoveel als 

mogelijk te bezoeken, communie te brengen en desgewenst met hen te 

bidden. Dat wordt zeer gewaardeerd. We proberen die zorg en aandacht 

voort te zetten, maar we hebben daarvoor versterking nodig. Er zijn 

gebedenboekjes voor zieken en voor het geven van de communie, waaruit 

geput kan worden. Het schenkt niet alleen de bezochte oudere vreugde 

maar ook de bezoeker. Als je op dit terrein iets wilt doen, mail dan naar 

pastoraatsgroep@katholiekutrecht.nl of bel de pastorie 030-2935245, 

Leny Beemer 06-83224647 of Hans Wiegers 030-2949730. 

 

 

 

mailto:info@huisvandominicus.nl
mailto:pastoraatsgroep@katholiekutrecht.nl
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Gezocht: koffiezetters 

Na de viering drinken we altijd een kopje koffie of thee. Het groepje 

vrijwilligers dat hiervoor zorgt, is wat klein geworden, dus we zijn op zoek 

naar nieuwe mensen. Vóór de viering worden de tafels klaargemaakt en 

wordt er koffie en thee gezet. Na afloop moet alles weer worden 

opgeruimd. Er is een vaatwasser. Wilt u af en toe voor de koffie en thee 

zorgen, meld u dan bij coördinator Wil van Beijnen, 

wvanbeijnen@versatel.nl.  

 

Vastenactieproject 2023 

sloppenwijk Brazilië veilig en gezond maken 

 

De drie parochies van de stad Utrecht (Sint Martinus, Licht van 

Christus en Gerardus Majella) steunen in de Vastentijd 2023 een 

project in het land Brazilië in het plaatsje Leme. Daar zijn de zusters van 

de heilige Maria Magdalena Postel al jaren actief met sociale projecten. 

De armoede in Leme en de omgeving is groot. In sommige wijken is er 

veel drugscriminaliteit en prostitutie. Dat geldt ook voor de (sloppen)-

wijk Alto da Gloria. De zusters zijn begonnen met een project om deze 
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wijk veiliger en gezonder te maken. De (bouwvallige) huizen worden 

gerenoveerd, er komen goede toiletten en douches en lekkende daken 

en verstopte afvoerpijpen worden gerepareerd. De gemeente heeft 

beloofd om de straten en riolen te verbeteren en straatverlichting aan 

te brengen. De bewoners doen de renovatie van de huizen grotendeels 

zelf. Het ingezamelde geld is voor de bouwmaterialen. 

 

Wilt U meehelpen om de bewoners van deze wijk 

(vooral de kinderen) een veilige, gezonder en 

vrediger bestaan te geven? Kijk voor meer 

informatie op https://rkdu.nl/vastenactie-2023/.  

 Geven kan ook alvast: op rekeningnummer 

NL33 ABNA 0234 1592 27 Parochie St. Martinus. 

Of scan de QR-code.  

 

Vragen? Stel ze aan zuster Lúcia die werkt in de parochie Licht van 

Christus: zuster.lucia@gmail.com. 

 

 
 

Timothy Radcliffe retraiteleider voor bisschoppensynode 

Paus Franciscus heeft dominicaan Timothy Radcliffe gevraagd van 1 tot 3 

oktober een retraite te leiden voor bisschoppen en andere deelnemers 

aan de Bisschoppensynode over de synodaliteit van de kerk in Rome. 

Kardinaal Jean-Claude Hollerich, die als zogenoemde relator-generaal het 

synodaal proces in goede banen moet leiden, zei dat deze retraite 

benadrukt dat de synode is geworteld in een proces van bidden en 

luisteren. Timothy Radcliffe (77) was van 1992 tot 2001 de algemeen 

overste (Magister) van de wereldwijde dominicanenorde. Broeder 

Timothy woont in Oxford en is een bekend auteur van boeken over 

spiritualiteit. Zijn laatste in het Nederlands verschenen boek is Leven in 

volheid (2021). Timothy werd in 2015 benoemd tot consulent van de 

toenmalige Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Hij staat onder 

https://rkdu.nl/vastenactie-2023/
mailto:zuster.lucia@gmail.com
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meer bekend om zijn steun voor 

burgerlijk-rechtelijke 

verbintenissen tussen personen 

van hetzelfde geslacht. 

 De keuze voor Timothy 

als retraiteleider heeft mede als 

achtergrond de lange ervaring die 

religieuze ordes hebben met het 

synodale proces van luisteren en 

gemeenschappelijke onderscheiding. Aangezien de praktijk van synodaliteit 

nog relatief nieuw is voor de Latijnse kerk, hebben bisschoppen er 

doorgaans weinig ervaring mee.  

 De bijeenkomst van de bisschoppen in oktober 2023 is een belangrijk 

moment binnen het zogenoemde synodale proces dat de paus heeft 

afgekondigd onder de titel ‘Synodale Kerk: Gemeenschap, Participatie, 

Missie’. Dit proces begon in oktober 2021 en duurt tot oktober 2024. Het 

behelst een ongekende poging om te luisteren naar katholieken uit de hele 

wereld. Een goed georganiseerde minderheid beweert dat het proces een 

verkapte poging is om bepaalde kerkelijke leerstellingen omver te werpen.  

 Op dezelfde persconferentie deelde kardinaal Hollerich ook details 

mee over een oecumenische gebedsconferentie voorafgaand aan de 

bisschoppenvergadering. Van 29 september tot 1 oktober worden 

jongeren in Rome uitgenodigd voor een reeks evenementen 

georganiseerd door de oecumenische broederschap van Taizé, waaronder 

een gebedsbijeenkomst in de Sint-Pieter waarin de paus zal voorgaan.  

 

Plechtige professie van broeder Francis  

Op 25 februari 2023 is in de kapel van het klooster in Berg en Dal de 

plechtige professie gevierd van dominicaan Francis Amponsah. Broeder 

Francis komt uit Ghana en deed zijn noviciaat in Zuid-Afrika. In 2019 is hij 

overgegaan naar de Nederlandse provincie en nu woont hij in Berg en 

Dal. Francis studeerde internationale betrekkingen aan de universiteit van 

Johannesburg en was bij zijn intrede al bachelor in de filosofie en master in 

de theologie. De afgelopen jaren leerde hij Nederlands en werkte hij aan 

een proefschrift. Met zijn plechtige professie in de handen van provinciaal 
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overste Didier Croonenberghs 

van de Belgische provincie, waar 

de Nederlandse broeders nu deel 

van zijn, heeft Francis zich voor 

het leven verbonden met de 

Orde der Predikers. 

 Broeder Didier legde in 

zijn preek de nadruk op de 

vreugde als kern van de 

dominicaanse roeping. ‘Er is een 

vreugde die uiteindelijk de kern vormt van onze roeping, van onze 

zending, en die we moeten verspreiden’, zei hij. ‘Deze vreugde heeft geen 

betekenis, tenzij ze geboren wordt in het diepst van ons wezen, in de 

intimiteit van gebed en ontmoeting met Christus, en dan opbloeit in de 

vreugde van het delen, in ware broederschap en vriendschap. Die vreugde 

wordt niet bedreigd door gebrek en kwetsbaarheid. Zij vindt er zelfs 

kracht in.’ Hij zei dat waar de moderne wereld steeds meer efficiëntie 

zoekt, het evangelie ons aanspoort om met stoutmoedigheid het leven in 

zijn onvolledigheid te accepteren. ‘Zijn dit niet de religieuze geloften? De 

wereld nodigt je uit om meer bezittingen te hebben? Omarm je leven 

door je eigen kwetsbaarheid te accepteren. De wereld nodigt je uit om te 

doen wat je wilt? Omarm je leven, integreer in je verhaal wat je niet wilde. 

De wereld is op zoek naar zichtbaarheid en uitstraling? Omarm je leven 

door het cultiveren van een intieme en goddelijke Aanwezigheid die 

niemand van je kan afnemen.’ 

 De provinciaal moedigde Francis en zijn medebroeders aan om 

vreugde te prediken: ‘De vreugde van de broederschap bij hen die zich 

terugtrekken in hun identitaire bastion, de vreugde van barmhartigheid, 

onder hen die dwaling louter als een mislukking beschouwen, de vreugde 

van het evangelie bij hen die geen hoop hebben en de vreugde van God, 

bij hen die niet meer in hem durven of willen geloven.’ 
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Verborgen schat - Vogels in de kerk 

Wie zijn ogen door de kerk laat dwalen, 

heeft zich misschien wel eens afgevraagd 

hoe het zwaluwnestje rechtsboven in de 

ronding bij het altaar is gekomen. Het is 

een restant van het kunstproject Een open 

blik in de Dominicus van de Utrechtse 

kunstenaar Elaine Vis uit 2014. Zij had om 

de ruimte op een andere manier te laten 

beleven, zo’n vijftig nesten in de kerk 

opgehangen. Als je door de kerk liep, 

hoorde je vogels zingen en overvliegen. 

Omdat we dat zo leuk vonden, hebben we 

dit kleine nestje laten hangen. Een zwaluw laat zich niet meer zien, maar 

een vijftal andere vogels wel: in de glas-in-loodramen. Met deze kleine 

rondleiding langs de vogelramen kan de lente echt beginnen. 

De duif is de bekendste vogel, symbool van de Heilige Geest. Toen 

Jezus werd gedoopt in de Jordaan, daalde de Heilige Geest in de 

gedaante van een duif op Hem neer. En in het verhaal van Noach bracht 

een duif een groene tak, teken van nieuw leven. Ook de deksel van ons 

doopvont is versierd met een gestileerde duif. 

De pelikaan wordt vaak afgebeeld met snavel in de borst, zodat ze haar 

jongen kan voeden met haar eigen bloed. Dit verwijst naar 
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opofferingsgezindheid en hiermee de offerdood van Christus. In ons 

raam is de pelikaan zonder jongen afgebeeld. 

De pauw met zijn 'honderd ogen' in de staart verwijst naar de 

Alwetendheid ofwel de Alziende Christus. Het verliezen van 

staartveren en het weer aangroeien staan ook symbool voor 

vernieuwing en opstanding.  

De adelaar verbeeldt de kracht en leiding van God. Zoals een adelaar 

tijdens het vliegen zijn vleugels uitspreidt onder zijn jong om het te 

behoeden voor vallen, zo draagt God ons, zijn volk. De evangelist 

Johannes wordt in de kunst vaak afgebeeld als of met een adelaar.  

Tot slot de feniks: een niet-bestaande vogel uit onder andere de 

Griekse en Chinese mythologie. De feniks was in staat steeds opnieuw 

ten onder te gaan en na drie dagen uit zijn eigen as herboren te 

worden. In kerkelijk verband verwijst de feniks dus naar de opstanding 

van Jezus. Ook in andere culturen staat de feniks symbool voor 

wedergeboorte en onsterfelijkheid, maar ook voor genade en deugd. 

De glas-in-loodramen zijn bij de bouw van onze kerk gemaakt door 

Lambert Simons. De duif, pelikaan, adelaar, pauw en feniks kleuren 

prachtig als de zon door de glas-in-loodramen schijnt. 

 

Parochieregister 

Overleden: 19 februari 2023 mevr. Truus Aarsman-Pauw 87 jaar 
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April 
Zondag 2 Palmzondag Intocht met palmpasenstokken 

10.00 uur Woord- en communieviering 

 voorganger Leny Beemer, lekendominicaan; lector 

Corinne Willemsens, zang Ouderkoor o.l.v. Marijke van 

der Ouderaa; begeleiding Nol van Beek; kosters Jacqueline 

Neefjes en Mariëtte van Ballegooij; bloemen Hanneke van 

Dijk; koffie Arie Hollart 

Dinsdag 4 Wereldwake 

09.30 uur voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 

Woensdag 5 Oecumenische Boeteviering 

10.00 uur voorganger Leny Beemer, lekendominicaan en Mariska 

van Beusichem, dominee; begeleiding Marcel Voorhoeve; 

koster Paul van Brakel 

Donderdag 6 Witte Donderdag 

18.30 uur Eucharistieviering in de Aloysiuskerk 

20.30 uur Wake in de Dominicuskerk 

 voorgangers Leny Beemer en Annemarie Reinders; zang 

Theo Kanters, Hans Beemer, Arie Hollart en Boudewijn 

van Maanen; begeleiding Marcel Bruins; kosters 

Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij 

Vrijdag 7 Goede Vrijdag 

15.00 uur Kruisweg 

 Voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer leken-

dominicanen; zang Annemarie Reinders en Otto Vervaart; 

begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Hans Wiegers 
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April 
Vrijdag 7 Goede Vrijdag 

19.00 uur Oecumenische viering 

 voorgangers Leny Beemer, Mariska van Beusichem en 

Jeroen Kwaaitaal; zang Oculus; begeleiding Marcel Bruins; 

kosters Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij 

Zaterdag 8 Paaswake 

21.00 uur Eucharistieviering in Aloysiuskerk 

Zondag 9 Hoogfeest van Pasen 

10.00 uur Woord- en communiedienst 

 voorganger Erik Borgman, lekendominicaan; lector Walter 

Wernekinck; Cantorij Dominicuskerk o.l.v. Marcel 

Voorhoeve; begeleiding Marcel Bruins; koster Paul van 

Brakel; bloemen Hanneke van Dijk en Anita Vermeire; 

koffie Ans Zegers 

Dinsdag 11 WereldWake 

09.30 uur voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 

Zondag 16 2de zondag van Pasen jaar A 

10.00 uur Viering van Woord, gebed en zang 

 voorganger Marian Wester, lid Andreascommuniteit; 

lector Anita Vermeire; zang Schola Dominicana o.l.v. Leny 

Beemer; begeleiding Marcel Bruins; koster Hans Wiegers; 

koffie Wil van Beijnen 

Dinsdag 18 WereldWake 

09.30 uur voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp 

Zondag 23 3de zondag van Pasen jaar A 

10.00 uur Woord- en communiedienst 

 voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan; lector Paul 

van Brakel; begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Frans 

Middelham; bloemen Anita Vermeire; koffie Will Kuijpers 

Dinsdag 25 WereldWake 

09.30 uur voorganger Carolien Luijt 
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April 
Zondag 30 4de zondag van Pasen jaar A 

10.00 uur Viering van Woord, gebed en zang 

 voorganger Boudewijn van Maanen; lector Hanneke van 

Dijk; zang cantors; begeleiding Nol van Beek; kosters 

Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij; bloemen 

Anita Vermeire; koffie Thea Veldkamp 

Mei 
Dinsdag 2 WereldWake 

09.30 uur voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 

Vrijdag 5 Rozenkransgebed en Eerste Vrijdagviering  

09.40 uur Rozenkransgebed 

10.00 uur Eerste Vrijdagviering 

 voorganger Leny Beemer 

Zondag 7 5de zondag van Pasen jaar A 

10.00 uur Eucharistie met Eerste Communieviering 

 voorganger: Hans Boogers, pastoor; lector Hanneke van 

Dijk, zang Ouderkoor o.l.v. Christian Boel; begeleiding Nol 

van Beek; koster Paul van Brakel; bloemen Anita 

Vermeire; koffie Arie Hollart 

Dinsdag 9 WereldWake 

09.30 uur voorgangers Leny Beemer en Erik Borgman 

Vrijdag 12 Rozenkransgebed 

10.00 uur voorganger nog niet bekend 

Zondag 14 6de zondag van Pasen jaar A 

10.00 uur Eucharistieviering 

 voorganger Jozef Essing, dominicaan; lector Corine 

Willemsens; begeleiding Nol van Beek; koster Hans 

Wiegers; bloemen Anita Vermeire; koffie Ans Zegers 

Dinsdag 16 Wereldwake 

09.30 uur voorgangers Josien Folbert en Hermen van Dorp 
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Mei 
Donderdag 18 Hemelvaart van de Heer 

10.00 uur Woord- en communieviering 

 voorganger Boudewijn van Maanen; begeleiding Marcel 

Bruins; koster Frans Middelham; bloemen Anita Vermeire 

Vrijdag 19 Rozenkransgebed 

10.00 uur voorganger nog niet bekend 

Zondag 21 7de zondag van Pasen jaar A 

10.00 uur Woord- en communieviering 

 voorganger Otto Vervaart, lekendominicaan en lid 

Andreascommuniteit; lector Walter Wernekinck; zang 

Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer; begeleiding Marcel 

Bruins; koster Frans Middelham; bloemen Hanneke van 

Dijk; koffie Wil van Beijnen 

Dinsdag 23 WereldWake 

09.30 uur voorganger Carolien Luijt 

Vrijdag 26 Rozenkransgebed 

10.00 uur voorganger nog niet bekend 

Zondag 28 Pinksteren 

10.00 uur Woord- en communieviering 

 voorganger Erik Borgman, lekendominicaan en lid 

Andreascommuniteit; lector Anita Vermeire; zang cantors; 

begeleiding Marietrees Broeren; kosters Jacqueline 

Neefjes en Mariëtte van Ballegooij; bloemen Hanneke van 

Dijk; koffie Will Kuijpers 

Dinsdag 30 WereldWake 

09.30 uur voorgangers Hans Beemer en Otto Vervaart 

Juni 
Vrijdag 2 Eerste vrijdagviering 

10.00 uur voorganger Otto Vervaart 

Zaterdag 3 Het nieuwe nummer van GESPREK komt uit 
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Uitvaarten in de Dominicuskerk 

Uitvaarten kunnen plaatsvinden in de Dominicuskerk. Leny Beemer is vanuit onze 

eigen gemeenschap beschikbaar om de uitvaarten te leiden. De eerste telefoonlijn 

bij overlijden is het noodnummer van de Dominicuskerk, tel. 06-30511279. 
 

Elke morgen open huis in de pastorie 

Elke ochtend is er door de week van 9.00 tot 12.00 uur een gastvrouw of 

gastheer aanwezig op de pastorie. De kerkdeuren staan door de week elke dag 

open van 9.00 tot 17.00 uur. U kunt een kaarsje opsteken bij Maria en uw intentie 

noteren in het intentieboek. 
 

Communie thuis 

Voor wie niet (meer) in de gelegenheid is om op zondag de viering in de 

Dominicuskerk te bezoeken is het mogelijk om de communie thuis te ontvangen. 

U kunt contact opnemen via email of het secretariaat. 
 

Bezoekgroep 

Mensen die ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of aan huis gebonden zijn, kunnen 

bezoek krijgen van de Dominicus-bezoekgroep. Ook kan de bezoekgroep nieuwe 

wijkbewoners verwelkomen. En voor wie zich wil aansluiten bij de bezoekgroep, 

u bent natuurlijk van harte welkom! 
 

Vrijwilligers gevraagd 

U bent van harte welkom om mee te werken als vrijwilliger in het Huis van 

Dominicus. We zijn op zoek naar: gastvrouwen/heren, bezorgers van Gesprek, 

ouders die mee willen helpen met kindervieringen, mensen die mee willen helpen 

bij het organiseren van activiteiten en een administratieve kracht. U kunt contact 

opnemen voor een afspraak via info@huisvandominicus.nl of telefonisch door 

de week van 9.00 tot 12.00 uur via 030-2935245. 

mailto:info@huisvandominicus.nl


 

ADRES: Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht 

TELEFOON: 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken) 

: 06-30511279 (voor melding sterfgeval) 

EMAIL: info.dominicus@katholiekutrecht.nl 

WEBSITE: www.dominicuskerkutrecht.nl 
SECRETARIAAT: dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur 

OPEN HUIS: op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur 

 : tel. 030-2935245 

LOCATIEFONDS: NL91 INGB 0000 5780 54 

 : t.n.v. RK Parochie Sint Ludgerus/Dominicuskerk te Utrecht 

HUIS VAN DOMINICUS 

WEBSITE: www.huisvandominicus.nl 
BANK: NL12 INGB 0005 3320 88 

: t.n.v. Stichting DOM Utrecht te Utrecht 

DE LOCATIE WIL ER VOOR U ZIJN 

• U bent opgenomen of revalideert en stelt prijs op bezoek thuis. 

• U wilt graag thuis de Communie ontvangen. 

• U wilt dit blad regelmatig ontvangen, op papier of digitaal. 

• Via ons secretariaat kunt u dit doorgeven (zie hierboven). 

• Elke zondag rijdt de Dominitax u desgewenst naar de kerk. 

Aanmelden via email of secretariaat. 

 

 

mailto:info.dominicus@katholiekutrecht.nl
http://www.dominicuskerkutrecht.nl/
http://www.huisvandominicus.nl/

