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Vieringen 

Zondag 24 maart  3e zondag 40-dagentijd C WANDELEN MET GOD – HIJ KENT ONS 
  10.00 uur Viering van Woord - Gebed – Zang 
    voorganger Otto Vervaart 
    lector Corine Willemsens 
    zang  Amor Vincit o.l.v. Michel de Kort 
    begeleiding Marcel Bruins 
    koster Paul van Brakel 
    koffiezetten Arie Hollart  

    

Woensdag 27 maart 19.00 uur Oecumenische 40-dagen vespers EEN NIEUW BEGIN – SAUL EN 

DAVID 
    voorganger Leny Beemer 
    begeleiding Marcel Voorhoeve 
    koster Frans van Heijningen 

 

Zondag 31 maart 4e zondag 40-dagentijd C WANDELEN MET GOD – HIJ KENT ONS  

   10.00 uur Viering van Woord - Gebed – Zang 
    voorganger Lex Janssen, diaken 
    lector Hanneke van Dijk 
    zang  Otto Vervaart 
    begeleiding Marcel Bruins 
    koster Frans van Heijningen 
    koffiezetten Annemarie Reinders  

  12.00 uur Doopviering van  Lauren Trijbels en Sebastian Serra 
    voorganger Lex Janssen, diaken 

   
 
 

Activiteiten 
Dinsdag 26 maart 19.30 uur Repetitie Weerklank 
Donderdag 28 maart 14.30 uur Contactmiddag 55+ 
Vrijdag 29 maart  10.30 uur Inloop en koffie/thee drinken-kapittelzaal 
Zaterdag 30 maart 10.00 uur Koordag Amor Vincit 
 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/
http://www.dominicuskerkutrecht.nl/


 
Vastenaktieproject St Dominicus 2019 
Leefomstandigheden kostschool vredesdorp Zuid Soedan 
 
Samen met de Dominicusschool gaan wij ons in de vastenactie van 2019 inzetten voor het verbeteren van 
de leefomstandigheden op de St Thomas school in het vredesdorp Kuron in Zuid Soedan. Met name de 
matrassen en bedden in de slaapzalen van de meisjes zijn aan vervanging toe evenals voorzieningen in 
de wasgelegenheid.  
Dit project is goedgekeurd door de Bisschoppelijke Vastenactie, die ons extra ondersteund met  een 
bijdrage van 50% extra boven op onze opbrengst. Volgende week zondag 31 maart zal er een 
deurcollecte zijn voor dit doel.   
Na de vastenactie gaan we een snuffelmarkt organiseren t.b.v. dit project. Als u spulletjes heeft die wij 
tijdens een snuffelmarkt zouden kunnen verkopen voor dit doel, kunt u dat melden bij de gast-mannen en 
-vrouwen in de pastorie (op werkdagen van 9.00-12.00, telefoon 030-2935245). Uw naam, adres en 
telefoonnummer worden dan genoteerd en u wordt teruggebeld voor met maken van een afspraak om uw 
spullen op te halen. U kunt een gift voor dit project ook overmaken op IBAN-nummer 
NL12INGB0001726986 t.n.v. Penn. Missiefonds St. Dominicus te Utrecht, o.v.v. Vredesdorp Zuid-Soedan. 
MOV St Dominicus 
 

Muzikale rondgang door Dominicuskerk 

Huis van Dominicus, huis vol verhalen 
Zondag 14 april Culturele zondag Go-West  14.00 – 17.00 uur  
 
Klokken, de biechtstoel, het beeldje van Dominicus, de dieren op de ramen –  
alles in de kerk is verbonden met verhalen.  
Verhalen over wat in ieder mensenleven speelt: liefde en trouw, 
dood en verlies, schuld en vergeving, hoop op goed leven. 
Op culturele zondag klinken deze thema’s op in liederen.  
Serieus of met een knipoog, gedragen of swingend. 
U kunt op ieder moment de kerk inlopen en aanhaken bij deze muzikale rondgang.  
Achterin de kerk kunt u wat drinken. 
 
UITVOERENDEN Projectkoor Passio o.l.v. Berny Oude Kempers en Souled Out! o.l.v. Caroline Lobanov.  
Marietrees Broeren laat het orgel klinken van ca. 15.30 – 15.50 uur.50 uur. 

LOCATIE Dominicuskerk, Händelstraat 
KOSTEN toegang gratis 
INFO www.denieuwedominicus.nl 

 
Vrijwilligersdag Dominicusgemeenschap 18 mei 2019 van 16.00 – 20.00 uur 
Alle vrijwilligers van de Dominicusgemeenschap zijn via email of gewone post uitgenodigd voor een 
gezellige vrijwilligersdag op zondag 18 mei aanstaande. We gaan met z’n allen buitenshuis.  
Vervoer gaan we met elkaar regelen. Maar we moeten ook tijdig voor de maaltijd reserveren.  

Dat betekent, dat we uiterlijk 24 maart a.s. moeten weten wie wel of niet erbij zullen zijn. Daarom 
vragen we alle vrijwilligers met klem snel te reageren. Niet vergeten hoor!! 

 
 
 

Kom gerust door de week tussen 9.00 en 12. 00 uur  
een kopje koffie/thee drinken 

Elke vrijdag is er 10.30 uur inloop in de kapittelzaal. 
Onze gastheren/gastdames ontvangen iedereen gastvrij! 

 


