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Achter de schermen 
Het duurt al bijna een jaar, COVID-19 zoals corona het hebben leren 

noemen. En wat zijn we het zat! Er is niets in mij dat de straat op wil gaan, 

de politie met vuurwerk wil bestoken en wil uitschreeuwen dat het 

allemaal een groot complot is. Maar de emotie erachter begrijp ik wel. Dit 

is toch geen doen: er is niks, we mogen niks en wat we ook doen, het lijkt 

voor niks! 

 In het Huis van Dominicus hebben we niet het gevoel dat wat we 

doen voor niks is. Maar moeizaam is het wel. We hadden mooie plannen 

die niet door konden gaan, er waren dingen die we altijd deden die ook 

niet door konden gaan of een heel andere vorm moesten krijgen en zelfs 

overleggen over wat ons te doen staat, doen we inmiddels vaak van achter 

onze schermen. Hetzelfde computerscherm van waarachter leraren 

lesgeven, bestuurders vergaderen en familieleden en vrienden met elkaar 

kletsten tijdens online koffie-uurtjes of borrels. Of we zitten voor het 

scherm om een online-congres te volgen, of via YouTube naar een viering 

te kijken die wij met vereende krachten maken, in beeld brengen en 

uitzenden. Ze werden in het begin heel goed bekeken, inmiddels is het 

wat minder, maar toch. Hoewel er veel niet doorgaat, is onze website 

springlevend. We zitten niet alleen achter of voor het scherm, maar zijn 

ook volop op het scherm. 

 En er wordt ondanks alles achter de schermen gebouwd. We kunnen 

niet wachten om weer volop open te kunnen – wie daarvoor een 

uitnodiging krijgt, laat u of je alsjeblieft zo snel mogelijk vaccineren! – en 

we hebben ideeën om dat ook te markeren. Om terug te kijken op wat 

ons is overkomen, te rouwen over wie ons zijn ontvallen of nog altijd de 

gevolgen van ziekte bij zich dragen, dankbaar te zijn dat we er nog zijn en 

de toekomst met een nieuwe openheid te ontvangen. 
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 Als teken van dit laatste ligt nu dus het communicatieblad Gesprek in 

een nieuwe jas voor u. Daar is achter de schermen hard aan gewerkt en 

corona heeft dat niet kunnen tegenhouden. Lange tijd was Gesprek het 

blad van de Sint-Dominicusparochie en later van de Sint-Dominicus-

geloofsgemeenschap. Het werd geleidelijk aan van het Huis van 

Dominicus, het dominicaanse spirituele centrum dat wij bezig zijn op te 

bouwen en waar de geloofsgemeenschap deel van uitmaakt. De uitstraling 

van de nieuwe Gesprek is die wij hopen dat het Huis van Dominicus heeft: 

eigentijds en zelfbewust, spiritueel en nuchter, veelzijdig en overzichtelijk, 

ruimdenkend maar met een duidelijk focus: het christelijke en katholieke 

geloof bevat een boodschap die erom vraagt gedeeld te worden. Juist nu.  

 

Erik Borgman, lekendominicaan  

voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus 

 

 

Op weg naar Pasen 
In deze onzekere tijd, waarin we te maken hebben met 

het voortdurend muterende coronamonster, moeten 

we ons telkens weer aanpassen aan de nieuwe situatie 

met de daarbij vaak vérstrekkende maatregelen. Dat 

betekent, dat ook de wijze waarop we als geloofs-

gemeenschap van het Huis van Dominicus samen 

vieren telkens onder druk komt te staan. We 

verwachten, dat we zeker nog tot aan Pasen te maken 

zullen hebben met strenge maatregelen en dat we niet 

kunnen samenkomen. Al vanaf kerstmis zenden we de 

zondagvieringen via livestream uit. De opnamen 

worden gemaakt door Frans Middelham met assistentie 

van beurtelings Robert Stok en Hermen van Dorp. 
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Voorgangers, lectoren, zangers en begeleiders, kosters en 

bloemverzorgers – allen zetten zich met veel enthousiasme in om de 

vieringen zo mooi mogelijk te maken. 

 Op woensdag 17 februari begint alweer de 40-dagentijd, een 

bijzondere tijd in het liturgische jaar, waarin we nog meer dan anders ons 

gaan bezinnen op de betekenis van de weg die Jezus is gegaan ten einde 

toe. We gaan op weg naar Pasen met het thema ‘Leer ons uw wegen 

gaan’. Elke woensdagavond is er een korte oecumenische vespers. Hierbij 

is het thema 'Ik ben er voor jou'. Dit leerproces om de weg van Jezus te 

volgen vraagt om durf, moed en keuzes maken. Bijbelverhalen en psalmen 

gaan ons daarin voor. Iedere vrijdag houden we een Wereldwake. De 

intenties ervan nemen we mee in de zondagvieringen. Dat doen we ook 

met de intenties opgeschreven in het boek bij de Mariakapel. 

 We blijven elkaar dragen en vasthouden, wetend, dat er Eén is, die 

ons nabij blijft, door alles heen. Daar mogen we op vertrouwen. 

 

Leny Beemer, lekendominicaan 

pastoraatsgroep 

 

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

u via deze site ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief. Dan bent u 

altijd op de hoogte. 

 Voor alle activiteiten, inclusief vieringen, geldt dat aanmelden 

verplicht is. Dat kan, tenzij anders vermeld, via: 

E info@huisvandominicus.nl 

T 030-2935245 (werkdagen 9.00-12.00 uur). 

 

 

Kapel 

 

 

De hele week zijn er in de kerk momenten van gebed. De zondagse 

vieringen en de Wereldwake worden online gezet. Ook u bent welkom 

om even stil te staan bij wat er in uw leven speelt. In de Mariakapel, 

dagelijks open, kunt u een kaarsje opsteken en iets opschrijven in het 

intentieboek. Alle intenties worden meegenomen in de zondagse viering. 

 

Achterin Gesprek treft u een compleet overzicht van alle vieringen aan. 

Daarnaast sturen we wekelijks een digitale nieuwsbrief met de liturgie 

van de zondag om thuis mee te kunnen doen. U kunt het liturgieboekje 

ook ophalen in de Mariakapel. 

 

Getijdengebed, dagelijks 

Dagelijks bidden we de getijden: de lauden van 8.00-8.30 uur (zaterdag van 

8.30-9.00 uur, zondag zijn er alleen lauden als er geen viering om 10.00 

uur is) en vespers 18.30-19.00 uur). Hebt u belangstelling, mail dan naar 

info@huisvandominicus.nl 

 

Vieringen op zondag, online 

Iedere zondag is er om 10.00 uur een viering. Soms een eucharistieviering, 

maar meestal een viering van woord, gebed en zang. derde zondag van de 

maand gedurende de lockdown net als alle andere zondagen viering van 

Woord-Gebed-Zang om 10.00 uur. 

  

mailto:info@huisvandominicus.nl
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 Om onze verbondenheid met de dominicaanse gemeenschappen in 

Nederland te versterken gaat af en toe een lekendominicaan van elders 

mee voor. Deze zal de verkondiging verzorgen. Alle vieringen worden 

opgenomen zonder publiek. 

 

Wereldwake, iedere vrijdag online 

Iedere vrijdag (behalve de eerste vrijdag van de 

maand) is er om 10.00 uur Wereldwake. Hierin 

staan we stil bij wat er gebeurt in de wereld en 

wat ons daarin beroert. We luisteren naar teksten 

en naar muziek, we zingen en we zetten lichtjes op 

de wereldkaart. En we bidden samen. Voorlopig 

gebeurt dat online. 

 

 

 

Tekenen in de tijd, een wekelijkse column van Erik Borgman 

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. 

 

 

Kwetsbaar leven. Cursus christelijke meditatie 

Dinsdag 16 februari 20.00 uur 

Mediteren is de eerste plaats 

oefenen in stilte en daarin komt 

alles met alles in harmonie. We 

maken gebruik van onder meer 

stiltemeditatie, tekstmeditatie, 

Bijbelse meditatie, muziek-

meditatie, beeldmeditatie en 

loopmeditatie. Iedere avond 

draait om een ander aspect van 

‘kwetsbaarheid’. 
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 Deze basiscursus wordt gegeven door theoloog en mediatie-

begeleider Marian Geurtsen, die de cursus online geeft vanuit de 

sfeervolle Dominicuskapel. 

Plaats: thuis via zoom 

Kosten: €10,– per avond 

Vervolgdata: 9 maart, 13 april, 11 mei, 15 juni 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 

Aswoensdag  

Woensdag 17 februari 19.00 uur 

Om in verbondenheid het begin van de 

40-dagentijd te kunnen vieren, wordt 

het symbool van het askruisje op een 

bijzondere manier online vorm 

gegeven. We verbranden de palmtakjes 

van afgelopen jaar, maar ook de briefjes 

die in advent en kersttijd in de 

wensboom zijn gehangen. Iedereen kan 

oude palmtakjes afleveren op de 

pastorie ’s morgens van 9.00-12.00 uur. 

We zetten ook een mandje bij de 

Mariakapel, waarin oude palmtakjes 

kunnen worden verzameld.  

 

Palmpasen, Goede Week en Pasen 2021 

Zondag 28 maart-zondag 4 april 

Het ziet er naar uit, dat ook dit jaar, net als in 2020, de vieringen van 

Palmpasen, Goede Week en Pasen niet fysiek kunnen worden meebeleefd, 

ook al hopen we van harte, dat er geleidelijk meer ruimte komt. Maar we 

zullen deze feesten hoe dan ook samen vieren. U wordt daarover later 

geïnformeerd. Met Palmpasen zal er een speciale actie zijn voor alle 80-

plussers (zie bij Kinderen en kerk). 

  

mailto:info@huisvandominicus.nl
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Schola 

 

 

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. 

 

Huis van Dominicus leest Groene Theologie 

Eerste/derde woensdag van de maand, 20.00-21.30 uur 

Twee groepen, onder begeleiding van respectievelijk lekendominicaan 

Leny Beemer en dominee Mariska van Beusichem, gaan met elkaar in 

gesprek over het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort. Aan de 

hand van drie vragen wordt er per avond een hoofdstuk besproken. We 

hopen in maart te kunnen (her)starten. 

Plaats: refter Dominicus, Palestrinastraat 1 

Vervolgdata groep Beemer: eerste woensdag van de maand 

Vervolgdata groep Van Beusichem: derde woensdag van de maand 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

 

Dominicus Bijbelleerhuis rondom het boek Genesis 

Donderdag 18 maart, 19.20-21.30 uur 

Voor het Dominicus Bijbelleerhuis onder begeleiding van de dominicaan 

Henk Jongerius gold ook de tussentijdse stop vanwege corona. We hopen 

in maart weer bij elkaar te kunnen komen. Dit eerste boek uit onze Bijbel 

is geweldig inspirerend en boeiend. Er zijn vele boeken over geschreven, 

en nog worden steeds weer nieuwe inzichten en aspecten gevonden.  

Plaats: refter Dominicus, Palestrinastraat 1 

Kosten: €5,– per avond 

Vervolgldata: elke 3e donderdag van de maand 

Aanmelden: info@huisvandominicus.nl 

mailto:info@huisvandominicus.nl
mailto:info@huisvandominicus.nl
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Voorbereiding dopen 

De volgende doopvieringen zijn op zondag 14 

maart en zondag 27 juni, allebei om 12 uur. 

Wilt u uw kind laten dopen, geef u dan uiterlijk 

zes weken vóór de viering op. U kunt dan 

meedoen aan het voorbereidingstraject dopen 

van Katholiek Utrecht en de voorbereiding van 

de doopviering in de Dominicuskerk.  

Aanmelden: info.dominicus@katholiekutrecht.nl 

 

 

 

 

Voorbereiding Eerste Communie 2022 

De eerstvolgende Eerste Communieviering staat gepland voor voorjaar 

2022. Vind je het belangrijk je kind kennis te laten maken met de 

christelijke traditie van breken en delen en met de verhalen uit de Bijbel 

en de betekenis daarvan, laat je kind dan meedoen. De bijeenkomsten 

voor de kinderen zijn altijd een combinatie van een mooi verhaal en een 

leuke activiteit. Dit najaar zullen er uitnodigingen worden gestuurd naar 

alle kinderen van groep 4 en 5 van de Dominicusschool. Omdat we door 

corona een jaar hebben overgeslagen, kunnen in 2022 ook kinderen uit 

groep 6 en 7 nog meedoen.  

Aanmelden: info.dominicus@katholiekutrecht.nl 

 

Podium 

 

 

 

Concerten zijn er nu niet, maar er wordt wel muziek gemaakt in de kerk. 

Pianist Jeroen Snijder en celliste Tal Canetti spelen korte stukken die 

onderdeel zijn van onder andere de Wereldwakes. Ook het Oog-in-Alse 

vocaal kwartet Oculus zingt in het Huis van Dominicus. Op Goede Vrijdag 

omlijst Oculus de meditaties bij het lijdensverhaal van Jezus. 

mailto:info.dominicus@katholiekutrecht.nl
mailto:info.dominicus@katholiekutrecht.nl
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Jonge Hemelbestormers gaat online: 25 februari 

Het Huis van Dominicus biedt jonge theologen en 

gelovigen een podium om te praten over hun 

inspiratie en ambities. Dit maandelijkse programma 

wordt nu online voortgezet. Nadia Kroon komt als 

eerste aan het woord. Zij heeft een boek geschreven 

over haar leven als intredend zuster in de klooster-

gemeenschap van Casella. Theoloog Erik Borgman 

gaat hierover met haar in gesprek. Celliste Tal 

Canetti verzorgt de muziek. Te zien vanaf donderdag 

25 februari op www.huisvandominicus.nl  

 

Expositie ‘Kunst in de Dominicuskerk’ 

Dinsdag 27 april, 10.00-15.00 uur 

We hopen dit jaar in de kerk voor de vijfde keer een grote expositie te 

houden van werk van kunstenaars uit Oog in Al en omgeving. Vorig jaar 

ging het niet door, maar hebben we als alternatief een expositie online 

gezet. Er zijn kunstwerken te zien, maar ook verhalen van kunstenaars te 

horen. De expositie is nog steeds te zien op het YouTubekanaal van het 

Huis van Dominicus. U kunt dus vast een voorproefje nemen.  

 

 

Herberg 

 

 

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

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

een betere toekomst voor jonge kinderen in Zuid-Afrika bijvoorbeeld. U 

kunt daaraan bijdragen door mee te doen met de Vastenactie. 

 

Huiskamer van Dominicus –Taalles 

Iedere dinsdag, 10.00-12.00 uur 

Met gezamenlijk koffiedrinken, spelletjes doen en verhalen uitwisselen 

moeten we voorlopig nog even wachten, maar de huiskamer zit niet op 

slot. In vaste groepjes van twee personen, iedere groep in een eigen 

http://www.huisvandominicus.nl/
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ruimte, wordt geoefend met de Nederlandse taal. Ook zijn er koppels die 

online contact houden. Wil je meedoen als vrijwilliger, meld je dan aan bij 

Hermen van Dorp: 06 122 40 600, hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl 

of Josien Folbert: josienf49@hotmail.com 

 

Boom van hoop en aandacht 

In de ingang van de kerk staat een kale boom, 

waarvan we een boom van hoop en aandacht 

willen maken. In een mandje liggen groene blaadjes 

waarop iedereen in de 40-dagen-voor-Pasen iets 

op kan schrijven. Iets waar je aandacht voor wilt 

vragen, iets dat je je hebt voorgenomen om voor 

een ander te doen. Bijvoorbeeld iedere dag 

iemand (online) een compliment maken of de 

vastenactie geldelijk steunen. Hang het blaadje als teken van hoop, met 

aandacht voor een ander, de aarde of jezelf aan de boom. Zo hebben we 

met Pasen een groene boom. 

Palmpaasstokken 

Palmpasen is traditioneel het 

moment waarop de kinderen 

palmpaasstokken maken en in de 

viering feestelijk in optocht 

binnenkomen. We maken ze 

gezamenlijk met eerste communi-

canten en belangstellenden. Hoe, 

dat laten we nog weten via onze 

site en social media. De kinderen 

brengen gewoonlijk de 

palmpaasstokken naar iemand die ze extra aandacht willen geven. Omdat 

in deze tijd alle 80-plussers uit onze geloofsgemeenschap extra aandacht 

verdienen, zal er rond Palmpasen een kleine attentie met palmtakje bij hen 

gebracht worden. Zo geven we in verbinding met elkaar vorm aan de weg 

naar Pasen. 

  

mailto:hermen.van.dorp@huisvandominicus.nl
mailto:josienf49@hotmail.com
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Inzameling Voedselbank 

Ook in de komende tijd blijven we houdbare artikelen verzamelen voor 

de Voedselbank. Achterin de kerk staat een mand. De ingezamelde 

goederen gaan wekelijks naar de Voedselbank. Iedereen die producten 

gebracht heeft, wordt daar hartelijk voor bedankt. In deze tijd zijn er heel 

veel mensen die de zekerheid van hun inkomen zien wegvallen. Er zijn veel 

meer aanvragen. Alles is zeer welkom.  

 

Omzien naar elkaar 

Onze ouderen raken, zeker in coronatijd, meer aan huis of verzorgings-

huis gebonden. De bezoekgroep, enkele vrijwilligers uit onze gemeen-

schap, probeert zoveel als mogelijk deze ouderen te bezoeken, de 

communie te brengen en bij ze te bidden. Er zijn gebedenboekjes voor 

zieken en voor bij de communie gemaakt, waaruit geput kan worden. De 

ouderen waarderen dit zeer. 

 We proberen die zorg en aandacht voort te zetten, maar het zou fijn 

zijn, als er wat versterking komt. De ervaring leert, dat het niet alleen 

voor de bezochte oudere een weldaad is, maar ook voor de bezoeker. 

 

Hartelijk dank 

Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling tijdens 

mijn ziek zijn. De vele kaarten (meer dan 50), de bezoeken en het 

meeleven hebben mij goed gedaan. Gelukkig gaat het nu weer redelijk 

goed met mij. 

Vriendelijke groet, 

Riet van Gent 

 

Kinderboekenmolen 

Achter in de kerk in het portaal staat een 

kinderboekenmolen. Het is mooi dat er veel 

jonge gezinnen gebruik maken van de vele 

kinderboeken die er staan. Voor ouders en 

kinderen is het een mooi uitje om boeken uit te 

zoeken en te lenen. 
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Kinderen en kerk 

Stage lopen in de Dominicuskerk 

In het najaar hebben zes 

leerlingen hun maatschappelijke 

stage bij het Huis van Dominicus 

kunnen doen. Een van hen, Chris, 

heeft een verslag gemaakt over 

het jaarlijkse kerstspel dat zij 

onder leiding van Ank Rinzema 

hebben uitgevoerd. Chris schrijft:  

 

We maakten het kerstspel van de 

kerk. De sfeer was erg fijn, in een 

mooie kerk, met Ank als 

begeleidster.  Zij deed erg haar best 

om, ondanks corona, er toch een 

heel leuk creatief spel van te 

maken. 

 

Tijdens de stage heb ik een beetje kunnen meemaken hoe het precies is 

om een baantje te hebben. Natuurlijk is dit niet echt het doorsnee baantje 

wat de meeste mensen hebben, maar ik heb wel gezien hoe het is om te 

werken. Ook vond ik de filmdag erg gezellig waarbij we samen met 

allemaal lieve kinderen het kerstspel gingen filmen. We konden toch nog 

wel een beetje het kerstgevoel nabootsen zoals dat normaal is, maar nu 

niet kan. Daarbij waren ook nog allemaal lieve ouders die zorgden voor 

broodjes of gewoon hielpen met alles in goede banen leiden. Ook was er 

voor mij heel veel mogelijkheid in wat ik wilde doen en wat juist niet. Ik 

kon veel doen aan het decor en mocht een stukje piano spelen, maar als 

ik dat had gewild had ik ook juist heel veel aan het script kunnen doen of 

juist kunnen filmen. Over het algemeen ben ik erg blij dat ik hier stage 

mocht lopen omdat de sfeer gewoon heel chill was en ik zelf mijn werk 

mocht invullen. 
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Wederkerigheid 
In CONTRAPUNT laat Hermen van Dorp aan de hand van een thema zien 

waar we ons als Huis van Dominicus zoal mee bezighouden. Deze keer enkele 

verhalen die te maken hebben met wederkerigheid.  

 

Iftar-afhaalmaaltijd 

Om oudere mensen in de wijk met 

kerst een hart onder de riem te 

steken, hadden we samen met 

Welkom in Utrecht en De 

Wijkplaats het plan bedacht om 

een kerstmaaltijd te bezorgen. 

Syrische en Afghaanse koks uit het 

AZC kookten meer dan honderd 

maaltijden. Bij het thuisbezorgen 

van de maaltijd, samen met een 

kalender en kerstkaart van de 

pastoraatsgroep, kwamen 

bijzondere reacties los. ‘Welkom in 

Nederland. U zult wel veel 

meegemaakt hebben’, zei een 94-

jarige dame tegen de Syrische 

Bassam die het pakket bezorgde. 

Een ander reageerde blij verrast: 

‘Wij waren gewoon een beetje op 

vakantie in een fijn restaurant’. 

Enkele  andere stagiaires lieten ook weten hoe ze de stage hebben 

ervaren. Pepijn leerde veel over het kerstverhaal. Ook vond hij de 

werksfeer goed. Reijer vond het leuk om het hele filmproces vanaf 

nul te maken. Mick had de opnamen gemaakt met zijn telefoon. Hij 

vond het fijn om met de hele groep kinderen te werken, het was erg 

gezellig. Ook vond Mick het een mooi idee dat de kinderen hun 

kerstfilm later nog terug kunnen kijken. Leo vond het leuk om iets 

voor de hele buurt te doen, het gaf hem echt een nuttig gevoel. 

Al met al hebben veel scholieren, kinderen, ouders de kerstviering 

samen met Ank op een nieuwe manier vorm kunnen geven. 

 

Ank Rinzema 

pastoraatsgroep 
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Wederkerigheid is ook 

onderdeel van de taallessen die 

worden gegeven. Er hebben zich 

enkele studenten gemeld die iets 

willen betekenen voor mensen die 

in het AZC wonen. Zij geven nu 

taalles aan deze nieuwkomers. Zo 

koppelde ik een studente aan een 

Iraanse man. Bij hun kennismaking 

vertelde de man openhartig zijn 

levensverhaal. Hoe hij was gevlucht 

uit zijn land vanwege politieke 

spanningen. Over de aankomst in 

Turkije, waar hij een hoog bedrag 

had moeten betalen om de 

overtocht naar Europa te maken. 

Over zijn barre tocht door Europa, 

waar hij onderweg een goede 

vriend had zien verdrinken in een 

rivier. Uitgeput was hij in 

Nederland aangekomen. In het 

AZC aan de Haydnlaan wacht hij 

nu de uitkomst van zijn 

asielprocedure af. Nadat de 

studente en de vluchteling samen 

voor het eerst aan de slag waren 

gegaan om Nederlands te oefenen, 

had hij haar die avond het volgende 

appje gestuurd: ‘Ik ben erg blij 

vandaag. Ik heb het gevoel dat ik uit 

de saaie omgeving van het kamp 

ben gekomen. Dank voor de 

Nederlandse les vandaag.’ 

Zo maar wat verhalen uit het 

Huis van Dominicus waar mensen 

zich het lot van medemensen 

aantrekken. Ze doen dit werk 

omdat ze worden geraakt door het 

broze leven van anderen. Maar er 

is ook sprake van wederkerigheid. 
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Om er voor elkaar te zijn en goed 

te doen. En ja, dat mes snijdt aan 

twee kanten want de inzet van 

vrijwilligers voor anderen betekent 

daarmee ook veel voor henzelf. 

 
Hermen van Dorp 

coördinator/opbouwwerker Huis van Dominicus 

 

Actueel 

 

Actie kerkbalans 2021 
In het Huis van Dominicus zoeken wij naar manieren om een plaats van 

geloof en bezieling voor de toekomst vorm te geven, geïnspireerd door 

de dominicaanse traditie waarin wij zijn geworteld. Als geloofsgemeen-

schap zijn wij onderdeel van de Sint-Martinusparochie, de kersverse 

parochie waarin bijna alle rooms-katholieke kerken zijn samengevoegd  

We denken na over en 

experimenteren met nieuwe 

vormen van vieren, we 

onderzoeken wat het betekent 

om kerk te zijn in deze tijd, 

organiseren samen met 

maatschappelijke partners 

activiteiten die aansluiten bij de 

problemen waar mensen mee worstelen, werken aan brede gemeenschap 

onder andere via ons Huiskamerproject en we organiseren allerlei 

culturele activiteiten. Dankzij de steun van enkele fondsen hebben we een 

coördinator. 

 Ondanks de beperkingen vanwege het coronavirus hebben we het 

afgelopen jaar niet stilgezeten. We hebben vieringen, interviews en kleine 

overwegingen online gezet, door mensen uit het AZC bereide iftar- en 

kerstmaaltijden uitgedeeld aan ruim honderd mensen, samen met de 

wijkvereniging enorm veel ingezameld voor de Voedselbank, in de zomer 
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een kleine concertserie georganiseerd, attenties rondgebracht voor 

senioren, verder gewerkt aan een project rond burn-out, meegedaan met 

het project ‘Space for grace’ en nog veel meer. In de loop van dit jaar 

hopen we ook weer live activiteiten te kunnen organiseren. Ook zijn we 

bezig met onderhoud aan het gebouw. 

 Mocht u zin en gelegenheid hebben om af en toe eens mee te helpen, 

neem dan contact met ons op. Er is van alles te doen! U kunt ons ook 

financieel steunen via de Actie Kerkbalans 2021. Ieder bedrag is welkom. 

U kunt een eenmalige, belastingaftrekbare, gift voor 2021 doen op 

IBAN NL91 INGB 0000 5780 54 

t.n.v.  RK Parochie Sint Ludgerus/Dominicuskerk 

o.v.v. Actie Kerkbalans 2021 

MOV – Vastenactie 2021 
Elk kind naar school in Zuid-Afrika 

Allemaal naar school met een volle maag, voor dat ideaal zetten 

Utrechters zich in voor de Vastenactie 2021. 

 Parochianen van alle katholieke kerken in onze Domstad en in ieder 

geval leerlingen van de Dominicusschool helpen ondervoede kleuters op 

het platteland ten noorden van Johannesburg in Zuid-Afrika naar (voor) 

school. De kinderen worden in het programma voorbereid op een start in 

het basisonderwijs met meer kans op een goede opleiding. Zo kunnen ze 

uit de vicieuze cirkel van armoede breken, met toekomstkansen voor de 

hele gemeenschap. 

 Het initiatief voor dit project is afkomstig van een moeder van drie 

kinderen op de Sint-Dominicusschool in onze wijk. Zij kent dit project in 

Zuid-Afrika persoonlijk en bezoekt het regelmatig. Het enthousiasme van 

de Dominicusschool en MOV Dominicuskerk voor dit project wordt in 

alle kerken in katholiek Utrecht gedeeld. Dit project is bij Vastenactie 

ingediend en goedgekeurd als Eigen-doel-project ‘Elk kind naar school in 

Zuid-Afrika’ (401620) met een subsidie van 50% bovenop onze opbrengst. 

 De start van dit project wordt gemaakt door de gezamenlijke 

Utrechtse Parochie Sint-Martinus en Parochie Licht van Christus op 

18 februari 2021 en is live of na afloop te zien via YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=KuXrwZd9SS8
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Tijdens de Vastentijd van 17 februari tot 4 april 2021 zamelen we in 

de kerken en op scholen geld in. De gehele opbrengst is bedoeld voor een 

jaar lang lesmaterialen voor 380 kleuters in drie kleuterscholen in het 

‘Early Childhood Development Program’ en twee schoolmaaltijden per 

dag. De kinderen van twee tot zes jaar krijgen les in het alfabet en Engels, 

sport en andere vakken. De oudste 177 kleuters kunnen dan in 2022 

zonder achterstand naar het basisonderwijs. De scholen zijn verbonden 

aan voedingscentra, de ‘Ndlovu Nutritional Units’. Daar worden 

ondervoede kleuters eerst behandeld. Bovendien krijgen de ouders of 

verzorgers hier les in opvoeding, gezond en veilig koken op open vuur en 

het bewerken van hun eigen moestuin. 

 Samen kunnen we het verschil maken! Door al zo vroeg in hun leven 

hulp te bieden, helpen we deze kinderen een goede toekomst op te 

bouwen. Het is fantastisch om te zien hoe zieke baby's en peuters weer 

aansterken en opknappen tot gezonde en levendige kinderen en dat 

kinderen naar school kunnen met daardoor zicht op een toekomst. U 

kunt meehelpen dit project te laten slagen door uw financiële gift op: 

IBAN NL12 INGB 0001 7269 86 

t.n.v.  Missiefond St Dominicusparochie 

o.v.v. Vastenactie 2021. 
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Verborgen schatten 

 
 

De Dominicuskerk is een sobere kerk met niet al te veel versieringen. 

Hier en daar een beeld, in deze tijd van het jaar de kruiswegstaties, 

bronzen kandelaars en natuurlijk de ramen met hun mooie kleuren. 

Maar als je wat rondsnuffelt en hier en daar een deurtje openmaakt, 

kom je bijzondere voorwerpen tegen. Bijvoorbeeld deze custode en 

lunula. De trapeziumvormige custode hoort bij de monstrans, waarin 

een grote, geconsacreerde hostie in wordt tentoongesteld. Dat 

gebeurde vroeger bijvoorbeeld bij het Lof en bij processies. Als de 

monstrans niet in gebruik is, wordt de hostie in de gouden lunula 

(Latijn voor ‘maantje’) geplaatst en in de zilveren custode gezet. 

Custode en lunula zijn in 1958 gemaakt door J.A.C.J. van Roosmalen. De 

versiering van de custode, met alpha en omega en gestileerde tak, past 

goed bij de uitstraling van het gebouw. 
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Dominicaans nieuws 
 

 

Een Poolse begeleider van 
Nederlandse dominicaanse 
studenten 

De Orde der Dominicanen is internationaal en over de hele wereld 

actief. Nederlandse dominicanen gaan soms naar het buitenland, 

maar ook komen buitenlandse dominicanen wel naar Nederland. Zo 

woont sinds februari 2020 de Poolse dominicaan Paweł Gużyński in 

Rotterdam. Hij is de nieuwe magister (begeleider) voor de student-

broeders. Wie is hij? 

 

‘Ik ben geboren in 1968 in Toruń, Polen. Toruń is de stad waar Nicolaus 

Copernicus ter wereld kwam en waar volgens mij het beste gemberbrood 

ter wereld wordt gebakken. Van mijn 9e tot mijn 22e voetbalde ik graag. 

Ik deed een technische opleiding in weg- en bruggenbouw en werkte drie 

jaar als manager in de bouw. Van 1987 tot 1990 was ik betrokken bij 

verzet tegen de regering. Ik weigerde de militaire dienst in het 

communistische leger dat ondergeschikt was aan de Sovjet-Unie. Ik kreeg 

een voorwaardelijke straf van anderhalf jaar, die ik niet uitzat omdat de 

communistische regering al op instorten stond. 

 Ik trad in de orde in 1991 en werd priester gewijd in 1999. Ik begon 

als assistent van de novicenmeester, daarna had ik enkele pastorale 

functies waaronder studenten- en jongerenpastor. Vervolgens werd ik 

rondreizend prediker, commentator en tv-redacteur. Ik werk aan een 

proefschrift in de sociologie.’ 

 ‘Dat ik naar Nederland ben gekomen heeft meerdere redenen. Toen 

bleek dat de Nederlandse dominicanen hulp konden gebruiken, leek me 

dat een mooie uitweg voor mij. Ik paste niet goed meer in Polen, waar ik 
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in sommige kringen persona non 

grata was geworden vanwege mijn 

kritische uitlatingen over de sociale 

en religieuze ontwikke-lingen. Ik 

koos voor Nederland omdat ik 

liever hier opbouwend werk doe 

dan in Polen aan een dood paard te 

trekken. 

 Als iemand met belangstelling 

voor sociologie ben ik geboeid door 

de Nederlandse pragmatische 

aanpak van sociale compromissen. 

Ik meen ook te zien, maar misschien 

vergis ik mij, dat de Nederlanders 

iets van een koloniale mentaliteit 

hebben. Werken als magister van de student-broeders is een geweldig en 

verantwoordelijk spiritueel avontuur. Het werken met jonge dominicanen 

maakt mij jonger. Ik ben ervan overtuigd dat de Nederlandse provincie 

sterker zal worden. 

 De verkondiging van het evangelie is de basis van al het andere in de 

Kerk. Je kunt niet stoppen met verkondiging, anders sterft alles. 

Omstandigheden veranderen en wij moeten het evangelie telkens weer 

prediken. We kunnen niet opgeven, zelfs als onze invloed maar klein lijkt.’ 

 

Bron: www.dominicanen.nl  

 

Een dominicaans ‘Boek van Steen’ in Mechelen  

In de winter van 2015-2016 ontdekten archeologen in de oostelijke 

pandgang van het voormalige dominicanenklooster in Mechelen ruim vijftig 

grafstenen. De oudste is uit 1673, de jongste uit 1775. De dominicanen 

kwamen er terecht nadat ze in 1629 moesten vluchten uit ’s-Hertogen-

bosch. Mechelen ligt zo’n 30 km onder Antwerpen. 

 De stenen zijn in het echt te zien in ‘Het predikheren’, zo heet de 

bibliotheek van Mechelen die nu in het gebouw is gevestigd. De 

historische pagina van de bibliotheek vertelt smeuïg hoe de broeders van 

http://www.dominicanen.nl/
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vluchtelingen in de loop van de tijd voorname predikheren werden, tot 

aan de Franse overheersing. 

 Stadsarcheoloog Bart Robberechts raakte gefascineerd door de 

vondst en wil de verhalen achter deze stenen zichtbaar maken. Hij begon 

op Facebook maar maakte nu ook een eigen website over het ‘Boek van 

Steen’. De grafstenen vormen als het ware de bladzijden van een stenen 

boek dat het verhaal vertelt van het klooster en zijn bewoners, schrijft 

Bart Robberechts. Af en toe kruipt hij in de huid van prior pater Petrus 

van den Sande o.p. om het verhaal voor bezoekers tot leven te brengen. 

 In de loop van 2021 plaatst Robberechts op de sterfdag van de 

broeders een kort memento, volgens de aloude traditie van het necrologium 

of dodenboek.  

 

Zie: https://archeoproof.be/het-boek-van-steen 

Bron: www.dominicanen.nl  

 

Vieringen 
 

Alle vieringen tot aan Pasen worden – onder voorbehoud – online 

uitgezonden. Mocht het anders worden, dan berichten we daarover via 

Weekmededelingen en de sites. Kijk dus regelmatig op 

www.huisvandominicus.nl en www.dominicuskerkutrecht.nl 

 

Februari 
Zondag 14 6e zondag door het jaar B 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed 

voorganger: Erik Borgman, lekendominicaan; lector Hanneke van 
Dijk; zang Annemarie Reinders en Otto Vervaart; begeleiding 
Maarten Roos; koster Hans Wiegers; bloemen Anita Vermeire; 
camera Frans Middelham 

Woensdag 17 Aswoensdag 
19.00 uur Viering met verbranding palmtakjes en wensboombriefjes 

voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer, lekendominicanen; 
muziek; koster Hans Wiegers; camera; Frans Middelham 

https://archeoproof.be/het-boek-van-steen
http://www.dominicanen.nl/
http://www.huisvandominicus.nl/
http://www.dominicuskerkutrecht.nl/
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Vrijdag 19 Wereldwake online 
10.00 uur voorgangers Leny Beemer, lekendominicaan en Josien Folbert; 

muziek; camera Hermen van Dorp 
Zondag 21 1e zondag 40-dagentijd B-jaar 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed Zang 

voorgangers Leden Andreascommuniteit; zang Klazien Knol en 
Carlo Post; begeleiding Leny Beemer; koster Paul van Brakel; 
bloemen Anita Vermeire; camera Frans Middelham 

Woensdag 24 40-dagenvespers 1 
19.00 uur voorganger Leny Beemer, lekendominicaan; muziek; koster Hans 

Wiegers; camera Frans Middelham 
Vrijdag 26 Wereldwake online 
10.00 uur voorgangers Els van Ree en Carolien Luijt, lekendominicanen; 

muziek; camera Hermen van Dorp 
Zondag 28 2e zondag 40-dagentijd B-jaar 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 

voorgangers; Suzanna Louwerse en Leny Beemer, 
lekendominicanen; lector Paul van Brakel; zang Boudewijn van 
Maanen en Otto Vervaart ; begeleiding Marcel Voorhoeve; 
kosters Jacqueline Neefjes en Mariëtte van Ballegooij; bloemen 
Anita Vermeire; camera Frans Middelham 

Maart 
Woensdag 3 40-dagenvespers 2 
19.00 uur` voorganger Josien Folbert; muziek; koster Hans Wiegers; camera 

Frans Middelham 
Vrijdag 5 Wereldwake online 
10.00 uur voorgangers Otto Vervaart en Hans Beemer, lekendominicanen; 

muziek; camera Hermen van Dorp 
Zondag 7 3e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 

voorgangers Leny Beemer, lekendominicaan; lectors Mirjam 
Meuwese en Nienke Hissink; begeleiding Marcel Bruins; koster 
Paul van Brakel; bloemen Hanneke van Dijk; camera Frans 
Middelham 

Woensdag 10 40-dagenvespers 3 
19.00 uur voorganger Pia Wagenaar; muziek; koster Hans Wiegers; camera 

Frans Middelham 
Vrijdag 12 Wereldwake online 
10.00 uur voorganger Team wereldwake; muziek; camera Hermen v Dorp 
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Zondag 14 4e zondag van de 40-dagentijd 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 

voorganger Lex Janssen, diaken; lector Walter Wernekinck; zang 
Lieneke de Klerk; begeleiding Maarten Roos; koster Hans 
Wiegers; bloemen Hanneke van Dijk; camera Frans Middelham 

Woensdag 17 40-dagenvespers 4 
19.00 uur voorganger Boudewijn van Maanen; muziek; koster Mariëtte van 

Ballegooij; camera Frans Middelham 
Vrijdag 19 Wereldwake online 
10.00 uur voorganger Team wereldwake; muziek; camera Hermen v Dorp 
Zondag 21 5e zondag 40-dagentijd 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 

voorgangers leden Andreascommuniteit; zang Carolien Luijt en 
Otto Vervaart; begeleiding Leny Beemer; koster Paul van Brakel; 
bloemen Hanneke van Dijk; camera Frans Middelham 

Woensdag 24 40-dagenvespers 5––– 
19.00 uur voorganger Mariska van Beusichem; koster Hans Wiegers; 

camera Frans Middelham 
Vrijdag 26 Wereldwake online 
10.00 uur voorganger Team wereldwake; muziek; camera Hermen v Dorp 
Zondag 28 Palmzondag en begin Goede Week 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang met palmtakken 

voorganger Leny Beemer, lekendominicaan, lector Boudewijn van 
Maanen; zang Annemarie Reinders en Arie Hollart; begeleiding 
Nol van Beek; kosters Jacqueline Neefjes en Mariëtte van 
Ballegooij; bloemen Anita Vermeire; camera Frans Middelham 

Woensdag 31 Oecumenische Boeteviering 
19.00 uur voorgangers oecumenisch team; muziek Marcel Voorhoeve; 

koster Hans Wiegers; camera Frans Middelham 

April 
Donderdag 1 Witte Donderdag 
19.00 uur Viering van eucharistie 

bij Zusters Augustinessen Waterstraat 
Donderdag 1 Witte Donderdag 
20.45 uur Stille wake in Dominicuskerk tot 21.30 uur 

voorgangers Magda de Jong en Leny Beemer, lekendominicaan; 
muziek Marcel Bruins; koster Hans Wiegers; camera Frans 
Middelham 
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Vrijdag 2 Goede Vrijdag 
15.00 uur Kruisweg 

voorgangers Erik Borgman en Leny Beemer, lekendominicanen; 
begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Hans Wiegers 

19.00 uur Meditaties bij lijdensverhaal 
voorgangers oecumenisch team; zang vocaal kwartet Oculus; 
begeleiding Marcel Bruins; koster Paul van Brakel; bloemen Anita 
Vermeire / Hanneke van Dijk 

Zaterdag 3 Paaszaterdag 
22.00 uur Paaswake in Aloysiuskerk 
Zondag 4 Hoogfeest van Pasen 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 

voorganger Erik Borgman, lekendominicaan; lector Annemarie 
Reinders; zang Arie Hollart, Theo Kanters, Will Kuijpers en Truus 
Aarsman; begeleiding Maarten Roos; koster Paul van Brakel; 
bloemen Anita Vermeire/ Hanneke van Dijk 

Vrijdag 9 Wereldwake 
10.00 uur voorgangers Team wereldwake 
Zondag 11 2e zondag van Pasen – Beloken Pasen 
10.00 uur Viering van Woord-Gebed-Zang 

voorganger Roy Clermons en Leny Beemer, lekendominicanen; 
lector Anita Vermeire; zang Otto Vervaart en Boudewijn van 
Maanen; begeleiding Marcel Voorhoeve; koster Hans Wiegers; 
bloemen Anita Vermeire 

Vrijdag 16 Wereldwake 
10.00 uur voorgangers Team wereldwake 
Zondag 18 3e zondag van Pasen 
17.30 uur Gezongen zondagavondvespers 

voorgangers team Andreascommuniteit; zang leden Schola 
Dominicana Annemarie Reinders en Theo Kanters; begeleiding 
Leny Beemer; koster Frans Middelham; bloemen Anita Vermeire 

Vrijdag 23 Wereldwake 
10.00 uur voorgangers Team wereldwake 
Zondag 25 4e zondag van Pasen - Feest Catharina van Siëna 
10.00 uur Eucharistieviering 

voorganger Jozef Essing, dominicaan; lector Corine Willemsens; 
zang Boudewijn, Arie en Will; begeleiding Marcel Bruins; kosters 
Jacqueline Neefjes en Mariëtte v Ballegooij; bloemen Hanneke 

Vrijdag 30  Wereldwake 
10.00 uur voorgangers Team wereldwake  
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Mededelingen 
 

 

Parochieregister 

10 januari 2021 – mevr. Maria Mercedes de Beer-Llorens Mira – 86 jaar 

 

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. De eerste telefoonlijn bij overlijden blijft 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 ook elke 

ochtend 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 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 St Ludgerus/Dominicus 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/

