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Belangrijk bericht
Beste allen,

Zoals jullie uit andere publicaties al hebben kunnen vernemen zal na een lange 
periode van ‘lock-down’ met ingang van komende zondag 5 juli 2020 de 
Dominicuskerk weer open zijn voor vieringen. Verheugend nieuws! 

Het betekent niet, dat alles weer als vanouds kan zijn. Bij het opengaan van de 
kerken zijn strikte regels van kracht waar ook wij ons aan zullen houden:

 Iedereen die erbij wil zijn moet zich vooraf aanmelden met naam en 
telefoonnummer uiterlijk op de zaterdagmorgen voorafgaand aan de 
zondagviering: per email naar info@huisvandominicus.nl of telefonisch van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur naar 030-2935245
 Bij binnenkomst je naam en telefoonnummer op de lijst verifiëren en je 
handtekening plaatsen 
 Hierna handen desinfecteren en via de zijbeuken naar de gemarkeerde 
plaatsen gaan. Handig om door te schuiven tot de laatste gemarkeerde plaats 
aan de kant van het middenpad.
 Samenzang kan niet vanwege het verhoogde risico van besmetting door zang.
Wel mag een voorganger of cantor op daartoe aangegeven afstand zingen. We 
zullen in ieder geval zorgen voor muziek.

De zondagviering begint 10.00 uur, maar we vragen jullie met klem op tijd aanwezig 
te zijn het liefst rond 9.45 uur. De ontvangst met de aanmeldingslijsten zal anders 
teveel oponthoud geven. Denk ook als je moet wachten aan de anderhalve meter 
afstand.

In de maanden juli en augustus zijn de vieringen om en om met de 
Antoniusgemeenschap in onze kerk en in de Antoniuskerk. Voor de vieringen in de 
Antoniuskerk aldaar aanmelden bij binnenkomst op zondagmorgen. 
(zie voor meer informatie de sites www.huisvandominicus.nl en 
www.dominicuskerkutrecht.nl , alsook Gesprek nr.4 11 juli 2020.

We verheugen ons erop jullie weer na lange tijd te ontmoeten. Weet je meer dan 
welkom.
Hartelijke groet namens de Dominicus locatieraad en pastoraatsgroep,

Leny Beemer
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