
Informatie actuele ontwikkelingen
De afgelopen dagen hebben we door de uitbraak van het Coronavirus alle openbare 
bijeenkomsten van het Huis van Dominicus tot 12 april moeten afgelasten. 
De vieringen voor komende zondagen en de oecumenische vespers in aanloop naar 
en tijdens Pasen kunnen helaas geen doorgang vinden. Daarom maken wij korte 
vieringen voor op het internet. Naast het evangelie van de betreffende zondag en 
een overweging is er gebed en live muziek. Voorlopig hebben we drie opnames 
hiervoor gepland in onze mooie dagkapel. Op zondagochtend 22 en 29 maart en 
4 april worden er nieuwe vieringen geplaatst op deze site. Voorgangers zijn 
achtereenvolgens Erik Borgman, Lex Janssen en Leny Beemer. Zoals gebruikelijk zijn 
de teksten van de overwegingen te vinden in de rubriek Inspiratie.

Op Palmzondag 4 april is de kerk vanaf half elf tot twaalf uur open en is er de 
mogelijkheid gewijde palmtakjes op te halen voor thuis. Dat kan verder elke ochtend
gedurende de Goede Week. 

De Mariakapel is iedere ochtend, dus ook zaterdag- en zondagochtend, open om 
kaarsjes op te steken en voor gebed om kracht, hoop en verbondenheid. Daarnaast 
ligt er een intentieboek om zorgen en gebeden op te schrijven. Deze gebeden en 
zorgen krijgen een plek in de vieringen die uitgezonden worden op internet. 
Met deze initiatieven willen we als Huis van Dominicus een plek van hoop en troost 
blijven bieden in deze dagen van onzekerheid en zorg om de wereld en elkaar. 

Bereikbaarheid Huis van Dominicus
Mochten er geen andere maatregelen vanuit de rijksoverheid worden genomen dan 
is tijdens werkdagen van 9.00-12.00 uur er altijd iemand aanwezig in de pastorie. 
Maakt u zich zorgen of heeft u andere vragen dan kunt u bellen met 030-2935245. 
Ook voor uitvaart en ziekenzegen kunt u met dit nummer bellen. In geval van 
dringende vragen of acute situaties buiten deze uren kunt u bellen naar het mobiele 
nummer: 06-12240600. 

Het is een tijd van improviseren. Wat we verder nog gaan doen gedurende de Goede
Week en met Pasen, is nog in beraad. Zodra er meer bekend is laten we u dit zo 
spoedig mogelijk weten. Houd vooral onze websites in de gaten voor actuele 
ontwikkelingen: www.huisvandominicus.nl en www.dominicuskerkutrecht.nl.
. 

 

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

