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Mededelingen 716
20/27 december 2020
BELANGRIJK BERICHT!!
IN VERBAND MET DE LOCKDOWN GELDEN VOOR HET HUIS VAN DOMINCUS
DE VOLGENDE MAATREGELEN:
De vieringen
•
•
•
•
•
•
•
•

Donderdag 24 december is de kerk open van 16.00-18.00 uur om een kaarsje aan te steken bij de
kerststal en te doneren voor de adventsactie ‘DELEN SMAAKT NAAR MEER’ voor boeren en duurzame
landbouw in Nicaragua.
Donderdagavond/-nacht 24 december is de kerk gesloten. Dat is door de bisschoppenconferentie
besloten. Er is dus geen gezinskerstviering en geen kerstnachtviering in de kerk.
De gezinsviering is van tevoren opgenomen en wordt online uitgezonden om 19.00 uur. De
kerstnachtwake wordt gevierd zonder publiek en wordt om 22.00 uur via livestream uitgezonden.
Vrijdag 25 december vieren we om 10.00 uur in de kerk het Hoogfeest van Kerstmis met 30 deelnemers.
Aanmelding voor deze viering is niet meer mogelijk, maar ook deze viering wordt via livestream
uitgezonden.
Zondag 27 december is er geen viering om 10.00 uur (ook niet via livestream)
De vieringen van 3, 10 en 17 januari 2021 vinden zonder fysieke deelnemers in de kerk plaats. U kunt ze
dus niet bijwonen. Ze worden via livestream uitgezonden.
Wie de kerstvieringen thuis wil volgen en daarbij een liturgieboekje wil hebben, kan die boekjes vanaf
maandag 21 december ophalen in de Mariakapel. Er komen ook pdf’s van de boekjes op de site.
Alle genoemde vieringen zijn te volgen via link op www.huisvandominicus.nl

Activiteiten
•

Alle activiteiten zijn afgelast tot en met dinsdag 19 januari 2021
Er zullen wel enkele ‘alternatieve’ activiteiten worden georganiseerd om in deze kersttijd onze
verbondenheid met alle thuisblijvers te benadrukken en voelbaar te maken.
- Bij de 80plussers wordt een kalender 2021 met een kerstgroet en de liturgieboekjes thuisbezorgd.
- We zullen in de kerstperiode regelmatig een boodschap ter bemoediging op onze website zetten.
- De Mariakapel is dagelijks van 9.00-17.00 uur open om een kaarsje op te steken.
- Er is ’s morgens in de pastorie steeds iemand aanwezig, zodat we bereikbaar zijn, ook telefonisch
030-2935245. Email via bovenstaande emailadressen

TOELICHTING
4e zondag van de Advent jaar B BEVRIJD TOT OPENHEID – GOD VERWELKOMEN
16.15 uur
Repetitie Kwartet Schola Dominicana
17.30 uur
Zondagavondvespers
voorganger Marian Wester
zang
kwartet Schola Dominicana o.l.v. Leny Beemer
begeleiding Leny Beemer
koster
Frans Middelham
bloemen
Hanneke van Dijk
ontvangst
team
Andreascommuniteit
Woensdag 23 december 19.00 uur Oecumenische adventsvespers
LICHT OM TE LEVEN
voorganger Mariska van Beusichem
Zang
Otto Vervaart en Anton Visser
begeleiding Marcel Voorhoeve
koster
Hans Wiegers
Zondag 20 december

KERSTVIERINGEN
Donderdag 24 december 16.00-18.00 uur OPEN KERK
Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken bij de kerststal en te doneren voor het adventsproject ‘DELEN
SMAAKT NAAR MEER’ voor boeren en duurzame landbouw in Nicaragua. Er zal kerstmuziek klinken.
Bij de ingang wordt u verwelkomd en krijgt u te horen of u erin kan of even moet wachten.
Donderdag 24 december UITZENDING GEZINSKERSTVIERING via link op www.huisvandominicus.nl
19.00 uur
lectoren
Hanneke van Dijk, Willemijn Bleijs, Paul van Brakel
zang
ad hoczangers
vormgeving Ank Rinzema samen met stagiaires Chr. Gymnasium
begeleiding Nol van Beek
kosters
Hans Wiegers, Paul van Brakel
Mariëtte van Ballegooij, Jacqueline Neefjes
opnames
Frans Middelham
Donderdag 24 december KERSTNACHTWAKE alleen via livestream via link op www.huisvandominicus.nl
22.00 uur
voorgangers Erik Borgman, lekendominicaan
Leny Beemer, lekendominicaan
zang
cantors:
Allison,Solange,Espérance,Nadège,Avelaine van Tergouw
begeleiding Nol van Beek
kosters
Hans Wiegers, Paul van Brakel
Mariëtte van Ballegooij, Jacqueline Neefjes
bloemen
Hanneke van Dijk, Anita Vermeire
opnames
Frans Middelham
Vrijdag 25 december

HOOGFEEST VAN KERSTMIS met 30 aangemelde aanwezigen en livestream
via link op www.huisvandominicus.nl
10.00 uur
Viering van Woord-Gebed-Zang
voorganger Leny Beemer, lekendominicaan
lector
Anita Vermeire
zang
cantors:
Marieken Lurinks, Hanneke Beemer,
Otto Vervaart, Marcel Voorhoeve
begeleiding Marcel Bruins
koster
Paul van Brakel

Zondag 3 januari 2021 FEEST OPENBARING DES HEREN alleen te volgen via livestream
10.00 uur
Viering van Woord-Gebed-Zang
voorganger Erik Borgman, lekendominicaan
lector
Walter Wernekinck
zang
Otto Vervaart, Will Kuijper,
Boudewijn van Maanen, Annemarie Reinders
begeleiding Marcel Voorhoeve
kosters
Mariëtte van Ballegooij, Jacqueline Neefjes
bloemen
Hanneke van Dijk
opnames
Frans Middelham
ADVENTSACTIE Katholiek Utrecht 2020 waarbij onze MOV nauw is betrokken
Dit jaar is de Adventsactie ‘DELEN SMAAKT NAAR MEER’, EEN PROJECT IN NICARAGUA.
Dit project betreft het trainingen geven aan de lokale bevolking over duurzame landbouw, om zo voor meer
voedsel te kunnen zorgen. U kunt meehelpen dit project te laten slagen door uw financiële gift op:
IBAN NL12INGB00017268 t.n.v. Missiefonds St.Dominicusparochie o.v.v. Adventsactie 2020. Ook kunt u
direct doneren via de website www.vastenactie.nl/projecten . In de kerk staat een melkbus waar u in het
projectzakje ook contant kunt bijdragen.
Huis van Dominicus op website
Als u op de hoogte wilt blijven van wat er allemaal in het Huis van Dominicus gebeurt, dan is veel informatie
te vinden op de website www.huisvandominicus.nl. Ook kunt u www.dominicuskerkutrecht.nl raadplegen.

Kent u parochianen die geen mail hebben, geef dan s.v.p. de informatie door.
Iedereen kan bellen naar het secretariaat door de week 030-2935245 (9.00-12.00 uur)

