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Nachtwake
voor vluchtelingen

In de Dominicuskerk staan we een nacht lang stil
bij het leven van vluchtelingen in en aan de grenzen
van Europa.Veel mensen zijn omgekomen tijdens
hun vlucht, heel veel anderen verkommeren in
vluchtelingenkampen of worden letterlijk weggeduwd aan onze Europese grenzen. En wat zal er
gebeuren met de vluchtelingen uit de Oekraïne?
De nachtwake start vrijdag met een vesperviering
en eindigt de volgende ochtend met de lauden. Er
worden Bijbelteksten en gedichten voorgelezen,
kaarsen gebrand, er is meditatie, proclamatie en
stilte. De aangrijpende documentaire Shadow Game
wordt vertoond en er is live muziek.
U bent van harte uitgenodigd om (een deel van)
deze nacht bij te wonen.

Dominicuskerk
Utrecht

vrijdag
18 maart
18.30 uur zaterdag
19 maart
9.00 uur

PLAATS	Dominicuskerk, Händelstraat 90, 3533 EH Utrecht
DATUM EN TIJD 	vrijdag 18 maart, 18.30-zaterdag 19 maart, 9.00 uur
TOEGANG
gratis
ORGANISATIE	Pieterskerk, Protestantse Wijkgemeente Utrecht-West, diakonaal
predikante voor en met ongedocumenteerden Marieke Sillevis Smitt,
Huis van Dominicus
PROGRAMMA
zie achterzijde
CONTACT 	Hermen van Dorp (06-12240600) of info@huisvandominicus.nl
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Programma
Nachtwake
Door de nacht van het lijden naar het licht

Vrijdag 18 maart-zaterdag 19 maart
18.30 – 19.00 uur Vespers als start van de wake met Erik Borgman
19.00 – 19.30 uur Bijdrage van kinderen van de Wijkplaats
19.30 – 21.30 uur Documentaire Shadow Game met Q&A
21.30 – 22.15 uur Bijdrage van Waalse kerk en cantorij met paasmuziek
22.30 – 23.30 uur Meditatie: moment van stilte met Seintje Bos
23.30 – 00.30 uur Nachtvastactie met Marieke Sillevis Smitt
00.30 – 01.30 uur Livemuziek van vluchtelingen
01.30 – 02.00 uur Moment van stilte met kaarsjes aansteken voor overledenen
02.00 – 03.00 uur Bijdrage van storyteller van de Voorkamer
03.00 – 04.00 uur Bijdrage van christelijke studentenvereniging
04.30 – 05.00 uur Metten met Mariska van Beusichem
05.00 – 06.00 uur Wakker worden met opwekkingsliederen van band de Wijkplaats
07.00 – 08.00 uur 	Verhalen over hoop op een nieuwe toekomst: gesprek met
betrokkenen
08.00 – 08.30 uur Ontbijt
08.30 – 09.00 uur 	Lauden als begin van de dag en afsluiting nachtwake met
Erik Borgman
Voor actuele informatie over het programma zie: www.huisvandominicus.nl,
www.kerkutrechtwest.nl, www.pieterskerk-utrecht.nl

