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Vieringenschema
In het Tussentijds Magazine worden vanaf januari alle vieringen (zaterdag/zondag en ook de
doordeweekse vieringen) vermeld. Het zou dubbel werk zijn om het vieringenschema zoals u dat
gewend was aan te treffen in de wekelijkse editie van de Ludgerus Actueel, apart te vermelden. Wel
zullen we afwijkende vieringen vermelden. De volgende opmerkingen voegen wij hierbij toe:
Jacobus

Rafael

Joseph

-

Rectificatie
- De diensten in de Oranjekapel beginnen op zondagochtend 12.15 uur.
Tevoren is er vanaf 11.30 uur gelegenheid om met de PKN samen koffie
te drinken.
- De eucharistieviering elke tweede zondag van de maand bij de zusters
van het Cenakel blijft op de afgesproken tijd om 10 uur.
N.B. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn er dus géén vieringen op zaterdag
- dinsdag
13 mrt 9.00 uur Eucharistie
- donderdag
15 mrt 8.45 uur bidden voor RK Utrecht
9.00 uur Eucharistie
- Op de 1ste vrijdagen om 10.30 uur een Eucharistieviering.
- de eerste zaterdagen van de maand een Eucharistieviering om 9.00 uur
gewijd aan Maria. Vanaf nu in de Joseph.
- Alle diensten in de wintermaanden in de ontmoetingsruimte.
Ingang Grave van Solmstraat (bij de parkeermeter)
Vanaf mei (de zomermaanden) in de kerk zelf.

De laatste viering komt over van de zusters van uit Zuilen.
Dominicus

- Elke woensdag 19.00 uur oecumenische 40-dagen vesper

Oecumenische vastenvrijdagen in de oranjekapel
Zoals vorige week aangekondigd, organiseert de Jacobusgemeenschap in samenwerking met Kerk Op
Zuilen een reeks meditatieve avondgebeden in de Oranjekapel op de vrijdagen in de
Veertigdagentijd. Elk van deze avondgebeden wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd met
brood en soep. Deze reeks begint op vrijdag 16 februari 2018 en eindigt op vrijdag 23 maart 2018. In
deze reeks zullen de Klaagliederen van Jeremia centraal staan. In tegenstelling tot wat eerder is
aangekondigd, beginnen deze avondgebeden om 18:30 uur in plaats van om 18:00 uur. In verband
met de planning van de maaltijd achteraf is het wenselijk dat je je opgeeft. Er zal in de Oranjekapel
een aanmeldformulier liggen. Voor informatie en opgave kun je terecht bij Carlo Post
(Jacobusgemeenschap, email: carlopost2602@gmail.com) of Janneke Allaart (Kerk Op Zuilen, email:
jannekeallaart@hotmail.com).
Zondag 11 maart - 10.00 uur – vierde zondag van de 40-dagentijd, Dominicus
Viering van woord, gebed en zang
Het gezamenlijk gekozen thema in de 40-dagentijd van het Huis van Dominicus ‘Draden weven’ krijgt
ook vorm in onze vieringen. We gaan met z’n allen een wandkleed weven. Elke zondag nodigen we een
paar van onze Dominicus parochianen uit hun aandeel in het weefgetouw te weven met een dikke
wollen draad, een lint, een koord of wat dan ook. Een klein begin is al gemaakt door de pastoraatsgroep
en we gaan ermee door, totdat het kleed klaar is. Draden weven verbindt, maken losse draden al
wevend tot een stevig geheel. Zo maken we zichtbaar, dat wij allemaal met onze eigen kleur en vorm
onmisbare draden zijn van een nieuwe toekomst van onze Dominicusgemeenschap.
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Zondag 18 maart – 10.00 uur- vijfde zondag van de 40-dagentijd, Dominicus
Viering van woord, gebed en zang
Agenda/activiteiten
Datum
Vr. 16
febr. t/m
23 maart
Di 13
maart
Vr. 16
maart
za. 17
maart

Tijd
18.00

Activiteit
Vastenvrijdagen: meditatief avondgebed

Locatie
Jacobus

15.30

Kinderclub

Rafael

Inloop met koffie/thee in kapittelzaal

Dominicus

Stille Omgang (bedevaart UtrechtAmsterdam); start vanaf Dominicus.
Informatie: André Dorrestein
anco55@hotmail.nl of 030-6372339

Dominicus
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