
Palmzondag 5 april

Palmpasen is het begin van de Goede Week waarin wij het lijden, het sterven en de 
opstanding van Jezus gedenken. Om 10.00 uur deze zondag zal er op de homepage van 
deze website een online-viering staan. Voorganger is lekendominicaan Leny Beemer, Nol 
van Beek zorgt voor de muziek.

Op deze Palmzondag is de kerk open van 10.30 tot 12.00 uur, zodat voor wie dat wil een 
gewijd palmtakje kan komen halen. Bij de deur zal iemand staan die zorgt dat er niet te veel 
mensen tegelijk in de kerk zijn. Er is een veilige looproute.

Tot Witte Donderdag 9 april staat er een mand met gewijde takjes om mee te nemen in de 
Mariakapel. Er kan ook worden aangebeld bij de pastorie.

Witte Donderdag 9 april

Om 19.00 uur komt op de homepage van deze website de online-viering voor Witte 
Donderdag te staan. Lekendominicanen Leny Beemer en Erik Borgman gaan voor, Marcel 
Bruins zorgt voor de muziek.

De vieringen van het Huis van Dominicus zijn van tevoren opgenomen. Maar niet alles kan 
van tevoren. Op de avond van Witte Donderdag wordt om 20.30 uur het eucharistisch brood 
in stilte weggedragen naar een rustaltaar. Op Paasochtend om 10.00 uur wordt het 
eucharistisch brood teruggeplaatst in het tabernakel, wordt het Paasevangelie in de kerk 
gelezen. Hier kan verder niemand bij aanwezig zijn. Wel zal tijdens het lezen van het 
Paasevangelie de klok worden geluid, om te verkondigen dat Christus waarlijk is opgestaan.

Goede Vrijdag 10 april

Vanaf 15 uur staat er op de homepage van deze site een online Kruisweg. De begeleidende 
teksten en gebeden worden gesproken door Walter Wernekinck en Erik Borgman. Te zien 
zijn de kruiswegstaties van Jan Toorop, die in onze kerk hangen.

De Dominicuskerk is open van 15.00 tot 16.00 uur open en is er gelegenheid in stilte 
bloemen bij het kruis te leggen. Bij de deur zal iemand staan die zorgt dat er niet te veel 
mensen tegelijk in de kerk zijn. Er is een veilige looproute.

Op de avond van Goede Vrijdag komt om 19.00 uur een meditatieve viering rond het kruis 
online op de homepage van deze website. Voorgangers zijn Pia Wagenaar van de 
Antoniusgemeenschap, dominee Mariska van Beusichem van de Protestantse Kerk Utrecht 
West en lekendominicaan Leny Beemer. Muziek wordt verzorgt door drie leden van het 
vocaal ensemble Oculus en door Marcel Bruins.

Aan de vooravond van Pasen 11 april

Aan de vooravond van Pasen komt er op de homepage van deze website een link naar de 
site van de Nederlandse dominicanen. Daarop staat dan materiaal waarmee thuis, in eigen 
kring, Pasen kan worden gevierd. De viering in de vorm van een paaswake is samengesteld 
door leden van de Dominicaanse Lekengemeenschap Nederland. Zij hebben ook de teksten 
van de lezingen en gebeden ingesproken.



Pasen 12 april

Op de ochtend van Paaszondag 12 april staat er vanaf 10.00 uur op de homepage van deze 
website een online-viering waarin lekendominicanen Leny Beemer en Erik Borgman 
voorgaan. Marcel Bruins verzorgt de muziek.

De vieringen op de website van het Huis van Dominicus zijn van tevoren opgenomen. Maar 
niet alles kan van tevoren. Op de avond van Witte Donderdag wordt om 20.30 uur het 
eucharistisch brood in stilte weggedragen naar een rustaltaar. Op Paasochtend om 10.00 
uur wordt het eucharistisch brood teruggeplaatst in het tabernakel, wordt het Paasevangelie 
in de kerk gelezen. Hier kan verder niemand bij aanwezig zijn. Wel zal tijdens het lezen van 
het Paasevangelie de klok worden geluid, om te verkondigen dat Christus waarlijk is 
opgestaan.


