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Vieringen 

Zondag 30 juni 13e zondag door het jaar C  
   10.00 uur Viering van Woord – gebed – Zang 
     voorganger Baptiste Tuin, dominicanes 
       lector   Boudewijn van Maanen 
     zang   Otto Vervaart 
     begeleiding  Maarten Roos 
     koster    Hans Beemer 
     koffiezetten  Annemarie Reinders 
 
Vrijdag 5 juli   10.00 uur 1e Vrijdagviering in kapel 
     voorganger Leny Beemer 
 
Zondag 7 juli Feest Johannes van Keulen o.p., een van de martelaren van Gorkum  
  10.00 uur Eucharistieviering  
    voorganger pater Jozef Essing, dominicaan 
    lector   Annemarie Reinders 
    zang    Weerklank o.l.v. Berny Oude Kempers  
    begeleiding  Berny Oude Kempers 
    koster   Paul van Brakel 
    misdienaar  Tchinosole 
    koffiezetten Wil van Beijnen en Ans Zegers 
 
 
Activiteiten 
Dinsdag 2 juli  19.30 uur Repetitie Weerklank 
Woensdag 3 juli  20.00 uur Werkgroep Liturgisch Beleid  
Vrijdag 5 juli  10.30 uur Inloop met koffie/thee in kapittelzaal 
Vrijdag 5 juli  11.00 uur  Overleg vervolg Wereldwake 
Zondag 7 juli  11.00 uur Zomerpicknick Dominicus samen met Antonius 

Zondag 30 juni 15.00 uur Concert van orkest Nota Bene 

Orkest Nota Bene viert haar 2e Lustrum met een feestelijk concert. Zij spelen ‘Uit de Nieuwe 
Wereld’ van Dvorak, een deel uit het 2e pianoconcert van Rachmaninov, ‘The Mushroom Cloud’ 
van Kyteman met twee gastzangers, een speciaal voor hen geschreven compositie van Douwe 
Evert Dijkstra en nog veel meer!  
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat 
Entree: €10,– 
Reserveren: info@orkestnotabene.nl 
 
 

http://www.dominicuskerkutrecht.nl/
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Zondag 7 juli, 10.00 uur: viering en picknick 
Op deze laatste zondag vóór de zomervakantie komen we eerst samen in de kerk om te vieren 
en gaan daarna picknicken op het kerkplein. Iedereen is van harte welkom. Wil je iets maken 
voor de picknick? Heel graag! Mail s.v.p. even door wat je meeneemt, zodat we een aanvullend 
boodschappenlijstje kunnen maken. 
Locatie: Dominicuskerk, Händelstraat 
Aanmelden picknick: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl of 030-2935245 (werkdagen 9.00-
12.00 uur) 

Gesprek 20 juli vervalt !!!  
Eerstvolgende verschijnt 2 september   
Omdat er weinig activiteiten zijn in de zomertijd is besloten om het nummer van Gesprek, dat 20 
juli zou uitkomen, te laten vervallen. De agenda van de vieringen volgens het zomerrooster staan 
allemaal in Tussentijds Magazine en worden ook nog eens in de Weekmededelingen van 7 juli 
geplaatst. Bewaar deze dus goed. 

 

Zondag 4 augustus 10.00 uur  Viering Dominicusfeest – oproep koorzangers 
Zoals elk jaar vieren we samen met de Antonius gemeenschap en onze Utrechtse Dominicaanse 
vrienden het DOMINICUSFEEST. We beginnen met een feestelijke eucharistieviering, waarin 
pater Jozef Essing voorgaat. Daarna komen we samen in de refter voor wat drinken met lekkers 
erbij. Om de feestvreugde te verhogen willen we voor de viering een ad hoc koor samenstellen. 
Ook al is het zomervakantie, er zijn altijd nog veel zangers thuis. Bij deze dus een oproep: geef je 
op om mee te zingen. We repeteren die zondag om 9.00 uur in de Dominicuskerk 
Opgave: secretariaat@dominicuskerkutrecht.nl en/of lenybeemer@kpnmail.nl  

Website Huis van Dominicus 

Nog voor de zomer 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. 

 
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!!!  
 
 
 

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! 
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