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Mededelingen van de week 
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   19 mei 2019 

 

Vieringen 

Zondag 19 mei 5e zondag van Pasen C-Jaar 
   16.00 uur Open repetitie Schola Dominicana 
   17.30 uur Zondagavondzang – gezongen vespers 
   met gezangen van André Gouzes, dominicaan 
   voorgangers team Andreascommuniteit 
   zang Schola Dominicana o.l.v.Leny Beemer 
   koster Hans Wiegers 
   koffiezetten team Andreascommuniteit 
   Na afloop ontmoeting in kapel met iets te drinken 
 

Vrijdag 24 mei  10.00 uur Rozenkransgebed in dagkapel 

 

Zondag 26 mei 6e zondag van Pasen  Feest Translatio Dominicus   

   10.00 uur Eucharistieviering 
    voorganger Pater Jozef Essing o.p. 
    lector Paul van Brakel 
    zang  Kleinkoor Existe o.l.v. Christian Boel 
    begeleiding Marcel Voorhoeve 
    koster Hans Beemer 
    misdienaars Nienke en Tchinosole 
    koffiezetten Ans Zegers 
 

Donderdag 30 mei HEMELVAART 
   10.00 uur Viering van Woord – gebed – Zang in dagkapel 
    voorganger Boudewijn van Maanen 
    lector en zang Otto Vervaart 
    begeleiding Maarten Roos 
    koster  Frans Middelham 
    koffiezetten  Ans Zegers 

  
 
Activiteiten 
Dinsdag 21 mei  19.30 uur repetitie Weerklank 
Woensdag 22 mei    9.00 – 12.00 uur Dominicusschool groep 5 in kerk 
Woensdag 22 mei  20.00 uur Bijeenkomst Dominicaanse geloofsgemeenschappen 
Vrijdag 24 mei  10.30 uur Inloop met koffie/thee in kapittelzaal 
Zondag 26 mei    15.00 uur Concert Amor Vincit ‘Del Corazon’ 
 
 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/


 
 
 
Gastheer/-vrouw gezocht voor woensdagochtenden op pastorie 
Op de woensdagmorgen zoeken we vrijwilligers, die af en toe op een woensdagmorgen 
gastvrouw of gastheer willen zijn van 9.00 – 12.00 uur. Hoe meer bereid zijn eens een ochtend te 
komen hoe minder belastend dit is. Wil van Beijnen coördineert en kan alle informatie geven. 
Geef je op!!!  

Zondag 26 mei, 15.00 uur 
‘Del Corazón’, concert door Amor Vincit 

Onder leiding van Michel de Kort laat kamerkoor Amor Vincit gedichten horen van Garcia Lorca, 
op muziek gezet door Castelnuovo Tedesco, Oltra en Margutti. Oproer, overgave, liefde, 
bezieling – het komt allemaal regelrecht uit het hart van de dichter. Hoofdmoot is Romancero 
Gitano van Castelnuovo Tedesco. Het koor wordt hierbij begeleid door gitarist Enno Voorhorst. 
Als intermezzo speelt hij onder meer Recuerdos de la Alhambra van Francisco Tárrega. 

Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat 

Kaarten: €12,50 of tot 12 jaar €5,– (incl. consumptie) 

 reserveren: via www.amorvincit.nl of   

  kopen bij de koorleden of bij de kerk vanaf 14.30 uur 

Website Huis van Dominicus 

 

 

 

 

 

In de loop van mei zal de website van het Huis van Dominicus online gaan: 
www.huisvandominicus.nl  Daar kunt u informatie vinden over alle activiteiten die in de 
Dominicus plaatsvinden. Verder staan er natuurlijk ook nieuwsberichten en teksten ter inspiratie. 
Uiteraard is de site in het begin nog vrij leeg, maar die zal gaandeweg verder gevuld worden. 
Een video van de muzikale rondgang in de Dominicuskerk op Culturele Zondag 14 april is er o.a. 
al op te vinden. Er is inmiddels een logo ontworpen voor het Huis van Dominicus én een huisstijl 
voor de folders. 

 

 

 

 

 
 

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! 

http://www.amorvincit.nl/
http://www.huisvandominicus.nl/

