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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:
Rafael

-

- dinsdag 17 april 9.00 uur Eucharistie

Joseph

-

De vieringen van de Eerste Vrijdag van de maand zijn om 10.30 uur
de eerste zaterdagen van de maand een Eucharistieviering om 9.00 uur
gewijd aan Maria.

Jacobus

-

De vieringen op de eerste vrijdag van de maand in de Oranjekapel beginnen om
10.30 uur in tegenstelling tot hetgeen in de Tussentijds magazine vermeld staat.

Terugblik viering Rafaelkerk 8 april
Het was een bijzonder mooie Eucharistieviering, met Jozefkoor plus kindergroep, waarmee ik hier het
slotlied voorbereid. Heel passend op zondag Barmhartigheid van Jezus, die toch zei: “Laat de
kinderen tot Mij komen.”

Vrijdag 20 april 10.00 uur Wereldwake achterin Dominicuskerk
voorgangers Team Andreas communiteit

Zondag 22 april 10.00 uur 1e communieviering in Dominicuskerk
We zijn dankbaar, dat zes kinderen op zondag 22 april a.s. in onze Dominicuskerk hun 1e Heilige
Communie zullen doen: Abertan Mushita, Ashlynn Mushita, Celeste Fortunato Duarte, Daan van
Eerdewijk, Floor van Dijk, Ravi Maas. Pastoor Huitink gaat voor in de viering.
Laten we ze welkom heten en met velen erbij aanwezig zijn!
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Zondag 22 april 20.00 uur Dominicuskerk lezing digitalisering in de zorg
Antoinette de Bont, hoogleraar en directeur onderzoek bij Erasmus School for Health Policy &
Management, komt praten over digitalisering in de zorg. Hooggespannen verwachtingen worden niet
waargemaakt. Hoe komt dat? Hoe zouden data wel kunnen werken?
Op Koningsdag, vrijdag 27 april, is er in de Dominicuskerk van 10.00-15.00 uur een expositie van
kunstenaars uit Oog in Al en omgeving. Er zijn dit jaar maar liefst 14 deelnemers! Samen maken zij
iets speciaal in de kerk. Voor kinderen is er een speurtocht.
Zondagavondzang, 29 april 17.30 uur Dominicuskerk:
Feest H.Catharina van Siëna met eucharistie met composities van de Franse dominicaan André
Gouzes. De Zondagavondzang wordt elke laatste zondag van de maand gehouden in de
Dominicuskerk, Händelstraat, Utrecht Oog in Al. Er is een koor gevormd - de SCHOLA DOMINICANA dat onder leiding van Leny Beemer steeds anderhalf uur vóór de viering repeteert.
Wil je mee komen zingen, sluit dan aan bij de repetitie 29 april om 16.00 uur. Je bent van harte
welkom! Na de viering ontmoeten we elkaar en drinken wat in de naastgelegen kapel. Voor wie wil is
er soep en een broodje.
Thema 40-dagentijd: DRADEN WEVEN
Het gezamenlijk gekozen jaarthema van het Huis van Dominicus ‘WEVEN’ krijgt steeds meer vorm in
onze vieringen. We weven met z’n allen een wandkleed. 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. Vandaag doen Corine Willemsens en Hans Wiegers dat. 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. Parochianen, die wel hun
draad willen weven in het wandkleed, maar liever niet in een viering, kunnen dat door de week doen
’s morgens tussen 9.00 – 12.00 uur. Geef je dus op om een draad te weven.
Het kleed is nog lang niet klaar!!

Agenda/activiteiten
Datum
Di 17 april
Do 19
april
Vr 20 april

Tijd
15.30
14.30

Activiteit
Spelletjesmiddag

Locatie
Rafael
Dominicus

10.30

Inloop met koffie/thee kapittelzaal

Domincus

Kinderclub
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