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Vieringen
Zondag 2 december

1e zondag van de Advent jaar C
10.00 uur Bid & Breakfast – LEREN KIJKEN
bidden, zingen en overwegen bij het thema
iedereen neemt eigen ontbijt mee om te delen
voorgangers groep jonge ouders met Ank Rinzema
koster
Hans Wiegers
koffiezetten Wil van Beijnen

Woensdag 5 december 19.00 uur 2e oecumenische Adventsvespers - NOACH
voorganger Pia Wagenaar
begeleiding Marcel Bruins
koster
Frans van Heijningen
Vrijdag 7 december

10.00 uur 1e Vrijdagviering
voorganger Anneke Wiltink

Zondag 9 december

2e zondag van de Advent jaar C - INKEER EN OMKEER
10.00 uur Viering van Woord – Gebed – Zang
voorganger Leny Beemer, lekendominicaan
lector
Paul van Brakel
zang
Weerklank o.l.v. Berny Oude Kempers
begeleiding Berny Oude Kempers
koster
Hans Beemer
koffiezetten Ans Zegers

Activiteiten
zondag 2 december
dinsdag 3 december
Vrijdag 7 december

15.00 uur
20.00 uur
10.30 uur
15.30 uur

Concert projectkoor Passio: Requiems
Dominicus leesgroep
Inloop en koffie/thee drinken
Advent met kinderen o.b.v. Ank Rinzema

ADVENT 2018

Er zijn weer voorbereidingsbijeenkomsten geweest voor mooie vieringen gedurende de
Advent. Voor de zondagen is het thema ‘De toekomst verwacht ons’.
De goede toekomst, de redding waar wij naar uitzien ís er al! Alleen moeten wij leren deze te
zien en vooral ook te leven.

In de advent gaan we een weg om daar bij te komen, een weg van leren zien, van verlangen,
van omkeer en inkeer, van ontvangen en vooral ook van dankbaarheid. Daartoe steken we
ook elke zondag meer licht aan op de adventskrans. God is met ons.
1e zondag van de advent: leren zien
2e zondag van de advent: inkeer en omkeer
3e zondag van de advent: begin waar je bent
4e zondag van de advent: durven ontvangen

Bid & Breakfast
Viering van Woord – Gebed - Zang
Viering van Woord – Gebed - Zang
Viering van Woord – Gebed – Zan

Adventsactie
De Rooms Katholieke Kerken in Utrecht besteden in de Adventstijd aandacht aan het werk
van Taal Doet Meer. De Dominicuskerk sluit zich daarbij aan. Taal Doet Meer zorgt er met
zo’n 900 vrijwilligers per jaar voor dat anderstalige Utrechters kunnen meedoen in de
Utrechtse samenleving. Het leren van de Nederlandse taal is daarbij een rode draad in ons
werk. De opbrengsten van adventscollecte zijn dit jaar voor de ontwikkeling van twee
lesbrieven over opvoeding van kinderen in de ouder-kindgroepen. De deurcollecte voor dit
doel vindt plaats na de viering op zondag 16 december. U kunt uw bijdrage ook overmaken op
NL12INGB0001726986 t.n.v. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht o.v.v. adventsactie 2018.
Deelnemers van Taal Doet Meer aan het woord
Hamdija, deelnemer van de ouder-kindgroep vertelt:
“Deze groep geeft mij de mogelijkheid om met verschillende mensen samen te komen en een
goede start te maken voor de kinderen”.
Vanmiddag, zondag 2 december 15.00 uur - Requiem van Schumann
Onder leiding van dirigent Berny Oude Kempers voert een projectkoor van ervaren zangers
een requiem van Schumann uit dat hij in 1852, aan het eind van zijn leven, heeft geschreven.
Hoewel het werk een klassieke vorm heeft, is het niet bedoeld als dodenmis in de kerk, maar
vooral als muziek voor de eigen beleving van de dood. Schumann’s requiem wordt bijna nooit
uitgevoerd en past daarom goed in de doelstelling van Stichting Passio om weinig bekende
muziek onder de aandacht te brengen. Vocaal kwartet Oculus zingt de solopartijen en een lied
van Brahms, als intermezzo. Het requiem van Schumann wordt aangevuld met het ‘Lacrimosa’
uit het veel bekendere requiem van Mozart.
Locatie
Dominicuskerk, Händelstraat
Toegang
€10,–
Oecumenische adventvespers woensdag 5 december 19.00
In oecumenisch verband vieren we elke woensdag van de Advent om 19.00 uur in onze kapel
de adventsvespers. Verstillende momenten van aandacht en verlangen.
Thema daarin is ‘REDDING’, elke vespers met een eigen verhaal uit de bijbel over Gods
redding: Oervloed, Noach, Mozes en Jona.
Kerstkaarten van Corrie van Eijk weer te koop vandaag zondag 9 december
Jarenlang heeft Corrie van Eijk kerstkaarten gemaakt en verkocht als bijdrage aan de
adventsacties van onze MOV. Corrie is inmiddels 93 jaar en ze doet het nog steeds. Achterin
de kerk is een speciale tafel ingericht voor de verkoop. Zeer aanbevolen.

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12. 00 uur
een kopje koffie/thee drinken
Elke vrijdag is er na de viering/wake 10.30 uur inloop in de kapittelzaal.
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij!

