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Voorwoord 
Het Huis van Dominicus is een kerkelijk project dat op een vernieuwende manier de 

christelijke boodschap van verbondenheid met God en met elkaar vorm en inhoud geeft. We 

willen vooral kerkelijk present zijn voor mensen die een plek zoeken waar ze gezien en 

gehoord worden, ze laten weten dat ze gedragen worden en van belang zijn, en ze laten 

ervaren dat ze ergens bij horen en kunnen meedoen. Van hieruit staan wij mensen bij in hun 

dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben. 

 Wij zijn bezig van de Dominicuskerk – die oorspronkelijk een parochie was en 

toevertrouwd aan de orde der dominicanen, en vervolgens een locatie werd binnen het 

geheel van katholiek Utrecht – een spiritueel centrum te maken met een eigentijdse 

uitstraling. In dit Huis van Dominicus werken verschillende groepen samen: de 

Andreascommuniteit die de initiatiefnemer is, de dragende kracht en de verbinding met de 

traditie van de dominicanen, de locatieraad die de verbinding met de Samenwerkende 

Katholieke Parochies Utrecht behartigt, de Pastoraatsgroep die de pastorale zorg voor de 

geloofsgemeenschap vorm geeft, en de Stichting Vrienden van de Dominicus die culturele 

activiteiten in de kerk en de pastorie organiseert en ondersteund wordt door een Denktank 

Cultuur. Al deze partners zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad die ervoor zorgdraagt 

dat er met elkaar een programma wordt gemaakt op het gebied van studie en debat, 

bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur.  

 Het Huis van Dominicus wil een plaats van bezieling zijn in de wijk Oog in Al en in de 

stad Utrecht. De invalshoek hierbij is de dominicaanse spiritualiteit van gebed, studie, 

gemeenschapsleven en prediking. Het Huis van Dominicus richt zich op het starten en het 

verder uitbouwen van een centrum van dominicaanse presentie en activiteiten in de 

gebouwen van de Dominicuskerk. Naast de huidige activiteiten is er nieuwe vitaliteit nodig 

om jonge generaties te bereiken. 

 In dit jaarverslag worden de bestaande activiteiten kort aangestipt. Vervolgens 

worden vooral de nieuwe ontwikkelingen beschreven die in 2019 in gang zijn gezet. We 

geven in deze terugblik een beschrijving van de georganiseerde activiteiten en laten met 

cijfers zien hoeveel mensen zijn bereikt. 
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Missie  
De missie van het Huis van Dominicus is gebaseerd op het vasthouden van oude 

verbindingen en deze te versterken, nieuwe verbindingen te leggen, lopende activiteiten met 

elan voort te zetten en vooral nieuwe activiteiten van de grond te krijgen door een grotere 

achterban te enthousiasmeren.  

 De mensen van het Huis van Dominicus laten zich inspireren door de boodschap van 

het Evangelie dat een appel doet op omzien naar de ander, waardoor het bestaan 

betekenisvol wordt voor anderen, en zo ook voor onszelf. We dienen en denken vanuit de 

christelijke, de rooms-katholieke en de dominicaanse traditie die ons hedendaagse zorgen 

doet verbinden met oude en recentere verhalen. 

 

Dominicaanse presentie 
Dominicus richt in de 13e eeuw een orde op waarbij het devies is: veritas, waarheid. We 

willen waarheid zoeken in ontmoetingen: met onszelf, in de stilte, met de katholieke traditie, 

met mensen binnen en buiten kerk. Dominicanen staan voor een open, uitnodigende manier 

van katholiek geloven. Dominicanen willen tegenstellingen bij elkaar brengen: klooster en 

stad, traditie en moderne tijd, rijk en arm, geloof en wetenschap, bidden en doen, luisteren 

en spreken. Zoeken naar waarheid is een verbindende opdracht.  

 

 
Visie 
De opbouw en uitvoering van het Huis van Dominicus betekent het al doende opnieuw 

uitvinden van de kerkelijke en gelovige presentie in de hedendaagse samenleving. Wij 

krijgen betekenis, omdat anderen ons nodig hebben en iets van ons verlangen, door op deze 

roeping in te gaan en haar concreet te maken. Het gaat om aandacht voor de verhalen van 

mensen, met hun moeilijkheden, pijn en angst die niet meer ongedaan gemaakt kunnen 

worden, vanuit de overtuiging dat er zich daarin steeds weer een hoopvolle toekomst in 

aandient.  

 

Vernieuwende aspecten zijn: 
• Bottom-up denken en handelen: het denken maar ook onze manier van handelen 

gaan uit van vragen en behoeften van mensen in wijk en stad. Hiervoor is in de 

opbouwfase een inventarisatie gemaakt voor nieuw draagvlak.  

• Samenwerken met andere partners: dit is nodig om krachten te bundelen en 

organisaties aan elkaar te verbinden. Het Huis van Dominicus zal in dit geheel naast 

samenwerking het perspectief vanuit de Dominicaanse traditie naar voren brengen.  
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• Nieuwe doelgroep: het Huis van Dominicus wil vooral jonge mensen en jonge 

gezinnen als nieuwe doelgroep betrekken bij de plannen. We realiseren ons dat de 

kerk an sich in de huidige tijd (te) weinig vanzelfsprekende zeggingskracht heeft bij 

jonge mensen, terwijl de vragen rondom zin- en betekenisgeving misschien wel 

actueler zijn dan ooit. 

• Presentie lokaal: het van betekenis zijn voor anderen vraagt om een nieuwe manier 

van present zijn in wijk en stad. We creëren ruimte om praktisch te experimenteren. 

We doen dit met een breed opgezet programma om goed te kijken wat aansluit op 

vragen en noden en om in de praktijk te laten zien wie we zijn. 

 

Samenhang 
Alle huidige en nieuwe activiteiten van het Huis van Dominicus drukken de visie op de wereld 

uit en krijgen bij uitstek vorm in programma en communicatie. Uitgesplitst naar de 

verschillende categorieën worden activiteiten op de website van het Huis van Dominicus 

beschreven.1 Niet alleen dit verband zorgt voor de interne samenhang van de activiteiten. 

Samenhang laat zich zien in het denken over kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid is niets minder 

dan de essentie van ons leven. Ieder mens is een deel van een groter geheel, hoezeer we 

ook soms menen er alleen voor te staan. Wanneer we ons kwetsbaar weten, een ervaring 

die ieder mens op enig moment ten deel valt, kunnen we het aan den lijve voelen. 

Geconfronteerd met kwesties van leven en dood of door ziekte gedwongen om hulp te 

vragen, kunnen we die ‘diepe verbondenheid met anderen’ ervaren. Dit betekent nieuwe 

mensen opzoeken, aansluiten op hun vragen maar ook talenten en daarin van betekenis 

willen zijn. Een Huis van Dominicus dat bestaat uit kamers2 met verschillende thema’s 

waarbij er steeds wordt gewerkt aan hoop, bemoediging en inspiratie.  

 

                                                
1 www.huisvandominicus.nl  
2 Schematisch is dit in bijlage 2 weergegeven 
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Proces 
Om tot goede inventarisatie te komen van kansen en mogelijkheden, maar ook wat de 

vragen en noden zijn, is Hermen van Dorp als opbouwwerker en coördinator in 2019 

aangesteld.3 Met allerlei mensen en organisaties in de stad Utrecht en in de wijk Oog in Al 

heeft hij het afgelopen jaar diverse gesprekken gevoerd. Bijlage 1 is een overzicht van de 

organisaties en instellingen waarmee is gesproken. Van Dorp heeft zich tijdens 

kennismakingsmakingsgesprekken laten leiden door de volgende vragen om op zoek te 

gaan naar nieuw elan: 

• Voor wie wil het Huis van Dominicus van betekenis te zijn? 

• Hoe kunnen we daar op korte termijn mee beginnen?  

 

Daarnaast heeft Erik Borgman als betrokken lekendominicaan van de Dominicuskerk Utrecht 

een aantal notities geschreven met theologische reflecties. Het concept van de ziel neemt in 

onze plannen een centrale plaats in.4 Een plaats waar te zien en te merken is hoe de Geest 

mensen in beweging brengt, waar wordt begrepen dat we elkaar tot steun kunnen zijn en 

waar aandacht is voor elkaars wel en wee. Wij leggen ons erop toe om van het Huis van 

Dominicus een werkplaats van hoop te maken en dat zo bijdraagt aan ‘goed leven voor 

allen’.  

 Op basis van de gesprekken van Van Dorp en de notities van Borgman is een 

projectplan geschreven waarbij een koers werd uitgezet om invulling te geven aan het Huis 

van Dominicus en de belangrijke rol die de ziel daarbij inneemt. Het plan voor de opbouw en 

inrichting van het Huis van Dominicus is gebaseerd op een combinatie van praktijk en 

theorie. In de programmering van activiteiten wordt vanuit dominicaans en katholiek 

perspectief een inhoudelijk licht geworpen op thema’s die aan de orde komen. Borgman 

vervult als lekendominicaan en theoloog een inhoudelijke rol.  

 De activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers die zich geïnspireerd weten door 

het dominicaanse gedachtegoed. Er is in 2019 een start gemaakt met een nieuw 

vrijwilligersbeleid. Dit document heeft tot doel de vrijwillige inzet bij het Huis van Dominicus 

en een visie voor de toekomst duidelijk en helder te omschrijven. 

 
Basis voor opbouw van het Huis van Dominicus 
Bij de inventarisatie zijn de volgende behoeften naar voren gekomen:  

• Stress en druk die ouders van jonge gezinnen ervaren wanneer werk wordt 

gecombineerd met zorg voor gezin, zij vaak mantelzorger zijn voor eigen ouders, ze 

                                                
3 Een financiële bijdrage van de Dominicaanse orde heeft deze aanstelling mogelijk gemaakt. 
4  Het concept van de ziel is door Erik Borgman in een aparte notitie uitgewerkt 
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een dure woning moeten financieren, keuzes moeten maken bij sporten, 

onderhouden van vriendschappen en dan ook nog eens ergens tijd en ruimte willen 

vinden voor zichzelf. Veel burn-out en depressie komen voor in het drukke en 

stressvolle bestaan van deze groep.5 

• Klein netwerk van nieuwkomers in de wijk, zij die weinig mensen kennen en zij die de 

Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Met name deze mensen ervaren minder 

toekomstperspectief, omdat ze geen werk hebben of omdat hun talenten te veel 

onbenut blijven.  

• Gevoelens van eenzaamheid waar veel alleenstaande senioren mee te maken 

hebben, terugblikken op hun leven en nadenken over de eindigheid van hun leven. 

• Afstemming en samenwerking ontbreken bij de maatschappelijke inzet voor mensen 

die te maken hebben met kwetsbaarheid.  

• De bedreigingen van het milieu en de inzet voor duurzaamheid worden beschouwd 

als brandende maatschappelijke thema´s, waar rondom heen ook veel vragen leven. 

                                                
5 Medewerkers van huisartsenpraktijk/gezondheidscentrum Oog in Al hebben dit in gesprekken laten weten. 
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Ontwikkelingen met betrekking tot deze activiteiten 

Vanuit deze behoeften heeft het Huis van Dominicus thema's gedestilleerd:  

• A. Kopzorgen onder jonge gezinnen 

• B. Huiskamer van de Wijk 

• C. Jonge hemelbestormers  

• D. Duurzaamheid en geloof  

• E. Ontmoetingen voor ouderen 

 
A. Kopzorgen onder jonge gezinnen 
Voor het seizoen 2019-2020 gaat het Huis van Dominicus de 'epidemie' van burn-out aan de 

orde stellen. Dit onderwerp treft steeds meer jonge generaties die last hebben van stress en 

druk om een succesvol leven te leiden. Het gaat bij burn-out zowel om individuele problemen 

die moeten worden aangepakt als om een cultuur die zou moeten veranderen. In 2019 is een 

brainstormsessie georganiseerd met andere organisaties in wijk en stad (variërend van 

gezondheidscentrum tot studentenpastoraat) om draagvlak te vinden voor het agenderen 

van burn-out.   

 In 2020 worden verdere acties ondernomen om lezingen te organiseren, 

gespreksgroepen op te zetten en een manifest te publiceren. Het zijn concrete activiteiten 

waar jonge mensen elkaar ontmoeten, waarbij zij ervaren met hun vragen en problemen er 

niet langer alleen voor te staan en dat er gezocht wordt naar eigentijdse vormen van zin en 

betekenis.  

 
B. Huiskamer van de Wijk 
In het kader van herbergfunctie staat het Huis van Dominicus open voor ontmoeting en 

gesprek. In december 2019 is er in het Huis van Dominicus een plek gecreëerd waar 

nieuwkomers op verhaal kunnen komen. In deze Huiskamer van de Wijk is er aandacht voor 

ervaringen van bewoners van het nabijgelegen AZC, mensen van de noodopvang en 

wijkbewoners van Oog in Al.   

 In 2020 wordt iedere dinsdagmorgen de Huiskamer van de Wijk voortgezet waarbij 

ruimte is voor het delen van verhalen, voor het leggen van contacten met mensen in de wijk 

en voor het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid. Daarnaast wordt er iedere 

laatste dinsdag van de maand een lunch met verhalen georganiseerd om vooral vrouwen 

van het AZC en de noodopvang te bereiken.  
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C. Jonge hemelbestormers 
Het Huis van Dominicus biedt een podium aan jonge theologen en gelovigen die als jonge 

hemelbestormers kunnen laten zien wat hun bezieling is en hoe hun geloofsleven 

eruitziet. Het programma Jonge hemelbestormers fungeert daarmee als een ontmoetings-

plek voor jonge mensen om zich te laten inspireren.6 Jonge hemelbestormers is op 12 

december 2019 voor het eerst georganiseerd waarbij twee jonge hemelbestormers met veel 

bezieling voor 20 bezoekers (veelal jonge mensen) spraken over hun inspiratiebronnen en 

geloof. 

 Vanaf februari 2020 wordt dit programma voortgezet. Het Huis van Dominicus gaat 

iedere maand in gesprek met een jonge student en jonge gelovige over hun inspiratie en 

roeping, hun verlangen en ambitie.  

 
D. Duurzaamheid en geloof 
Steeds sterker leeft het gevoel dat het voortbestaan van de aarde als ecologisch systeem 

bedreigd wordt en dat actie nodig is wat betreft klimaatverandering. In de encycliek Laudato 

si van Paus Franciscus (2015) wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van mensen om 

zorg te dragen voor de schepping en ieders welzijn. Na de zomer van 2019 is de brochure 

Van God is de aarde van de Raad van Kerken verschenen waaraan Borgman heeft 

meegewerkt.7  In deze brochure wordt ingegaan op de vraag waarom duurzaamheid tot het 

hart van de kerk en het geloof behoort.  

 In 2020 wordt gevolg gegeven aan dit onderwerp door drie avonden te organiseren 

waarbij sprekers vanuit eigen perspectief hun expertise delen met de aanwezigen. De eerste 

avond is op 1 april 2020 waarbij Trees van Montfoort haar boek Groene theologie zal 

toelichten. Dit boek in 2019 uitgeroepen tot het beste theologische boek van het jaar.  

 
E. Ontmoetingen voor ouderen 
Mensen krijgen bij het ouder worden te maken met ingrijpende ervaringen als ziekte, 

verhuizing, medische ingrepen of overlijden van levenspartner. Het zijn vaak levensgebeur-

tenissen die sporen achterlaten op het leven van ouderen. Niet iedereen is in staat of in de 

gelegenheid om deze ervaringen te delen met anderen. Dit vraagt om een plek waar er 

aandacht is voor verhalen en voor troost en bemoediging. In 2019 is een speciale viering met 

eucharistie voor senioren georganiseerd. Verder waren er twee bijeenkomsten waarbij 

ontmoeting met andere senioren centraal stond.  

                                                
6 Jonge hemelbestormers is een programma met een unieke samenwerking tussen Huis van Dominicus, 
Christelijke Studentenvereniging Utrecht, Studentenpastoraat Utrecht, Luce, Katholieke Theologische Universiteit 
en Fontys Hogeschool Theologie/ Levensbeschouwing. 
7 Zie http://kerkenmilieu.nl/wp-content/uploads/vGidA-brochure.pdf 
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Deze ontmoetingsbijeenkomsten zijn, in samenwerking met de plaatselijke Albert Heijn, 

georganiseerd. Ongeveer 50 senioren namen deel aan deze ontmoetingsactiviteiten. 

 In 2020 worden deze ontmoetingsbijeenkomsten en de seniorenviering voortgezet.    
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Overzicht van reeds bestaande activiteiten in 2019  
Het Huis van Dominicus bouwt voort op de activiteiten die vanuit pastorale en culturele basis 

al plaatsvinden in en rond de gebouwen van de Dominicuskerk. 

 

Vieringen/kapel: 
- Zondagsviering: iedere eerste zondag een Bid & Breakfast, de derde zondag een 

Zondagavondzang en de overige zondagen een viering van Woord, gebed en zang. 

Incidenteel zijn er Eucharistievieringen, zoals bij dominicaanse heiligendagen en 

Eerste Communie. Enkele malen per jaar vindt er een Doopviering plaats. Bij deze 

vieringen zijn koren, kosters, lectoren, misdienaars en gastvrouwen/-heren betrokken. 

- Kerstconcert op zondag 15 december en kerstgezinsviering op 24 december 2019 

met ongeveer 500 bezoekers. 

- Open Mariakapel: alle ochtenden waarbij gemiddeld 5 mensen per dag een kaarsje 

opsteken. 

- Wereldwake op de vrijdagochtend met gemiddeld 7 deelnemers. 

- Vrijdagochtendgebed op de eerste vrijdag van de maand met gemiddeld 10 

deelnemers. 

- Rozenkransgebed op de vrijdagochtend tijdens de Mariamaanden mei en oktober.  

- Oecumenische vespers in de adventstijd en de vastentijd op woensdagavond. 

- Speciale liturgische bijeenkomsten, zoals Avondwake op Goede Vrijdag en 
Allerzielen. 

- Speciale seniorenviering met eucharistie (24 oktober). 

 
 

                           
   Kerstconcert op 15 december 2019  
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Culturele bijeenkomsten/podium: 
- Kunstmarkt op Koningsdag. Hierbij exposeerden 20 kunstenaars uit de wijk Oog in Al 

hun kunstwerken in de kerk aan 300 bezoekers. 

- Kenniscafé, waarbij hoogleraren uit de wijk worden uitgenodigd. Ton Kreukels en 

Karel Steenbrink spraken over hun vakgebied respectievelijk stadsarchitectuur en 

Islam. Gemiddeld trok deze activiteit 35 deelnemers. 

- Themafietstocht met 30 deelnemers langs verdwenen kloosters tijdens de jaarlijkse 

Everhard Meijsterdag op 29 september. 

- Stadsprogramma Culturele Zondag in West met rondleiding door kerk en optredende 

koren op 12 mei. (100 bezoekers). 

- Diverse concerten in het weekend met koren, muziekensembles en theater. 
 
Verdiepende bijeenkomsten/schola 

- Bijbelleerhuis over het evangelie van Mattheus maandelijks op donderdagavond: 15 

deelnemers. 

- Dominicusleesgroep met het boek God is een vluchteling (Dessin, 2016) maandelijks 

op woensdagavond: 12 deelnemers. 

- Themabijeenkomst over de ziel (notitie Borgman) om als geloofsgemeenschap met 

elkaar in gesprek te gaan, op 31 oktober: 20 deelnemers. 

- Meditatiecursus maandelijks op dinsdagavond met 10 deelnemers. 

- Retraite-dag eens per kwartaal: gemiddeld 8 deelnemers. 

 
Ontmoetingsbijeenkomsten/herberg  

- Seniorenbijeenkomsten voor ontmoeting en gezellig samenzijn, in samenwerking met 

de tegenover de kerk gevestigde Albert Heijn, in aanloop naar Kerst en Pasen. 

- Sint Maartensfeest voor de wijk op 11 november met inzameling voor de 

Voedselbank en een lampionoptocht: 150 deelnemers. 

- Leerplek voor leerlingen die hun maatschappelijke stage vervullen: 8 leerlingen 
hebben in 2019 hun stage bij de Dominicus doorgebracht. 

- Educatief programma voor alle 600 leerlingen van de Dominicusschool. 

 
Nieuwe geplande activiteiten voor 2020: 

- Herdenking van het schietincident in de tram op 18 maart 2019; 

- Retraitedagen op 18 maart en 17 juni; 

- Oefendag voor gebedsleiders en lectoren op 14 maart; 

- Workshop voor cantors op 21 maart; 

- Bijbelleerhuis over Genesis in voorjaar 2020. 
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Tenslotte 
Hopelijk heeft u met het lezen van dit jaarverslag een goed beeld kunnen krijgen van de 

ontwikkelingen die het Huis van Dominicus in 2019 heeft gemaakt. Het Huis van Dominicus 

wil een plek in Utrecht zijn waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen worden 

bemoedigd, getroost, geconfronteerd en uitgedaagd. We zoeken samen met alle 

betrokkenen naar wat kracht en zin geeft in het bestaan. Alle beschreven activiteiten drukken 

op een eigen manier de visie uit dat de wereld de plaats is van verbinding met God. We 

leggen ons toe om op zoek te gaan naar nieuwe vormen van betekenisvol aanwezig zijn. 

PR & communicatie en secretariële ondersteuning zullen in deze zoektocht belangrijke 

aspecten zijn om meer en vooral jonge mensen te bereiken.  

 In beginsel zou het Huis van Dominicus zich in 2020 richten op het verder uitwerken 

en uitvoeren van hierboven genoemde plannen. De coronacrisis zorgde er echter vanaf half 

maart voor dat veel geplande activiteiten moesten worden afgelast en dat bijeenkomsten 

geen doorgang konden vinden. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe ideeën. De aandacht 

voor zieken en ouderen is versterkt, er zijn/worden online-vieringen georganiseerd, inclusief 

vieringen voor de Goede Week en met Pasen, waarnaar veel is gekeken De openstelling van 

de Mariakapel, niet alleen in de ochtend op weekdagen maar alle dagen ’s morgens en ’s 

middags, voorziet duidelijk in een behoefte. Het Huis van Dominicus beschouwt de periode 

van de Covid-19-epidemie als een tijd waarin wij bij uitstek kunnen leren wat het betekent op 

een concrete plaats en in relatie met de wijk en de stad kerk te zijn.  

 
 
 
 
 
 
Colofon 
Het bestuur van het Huis van Dominicus had in 2019 de volgende samenstelling: 

- Erik Borgman (voorzitter) 

- Annemarie Reinders (secretaris) 

- Hans Beemer (penningmeester) 

- Leny Beemer (lid) 
Coördinator is Hermen van Dorp. 
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Financieel Verslag 2019 
De rekening van baten en lasten van het Huis van Dominicus sluit in het boekjaar 2019 met 

een batig saldo van € 3.006,27, dat is toegevoegd aan de algemene reserve. Het aanhouden 

van een kleine algemene reserve is noodzakelijk om de continuïteit te kunnen waarborgen, 

voor deze niet door de overheid gesubsidieerde, particuliere stichting met ANBI status.   
 

Financiers en donateurs  
Kerkelijke organisaties, fondsen en particulieren zorgen dat de organisatie en activiteiten van 

het Huis van Dominicus financieel mogelijk worden gemaakt. Er zijn voor de verdere 

ontwikkeling van het Huis van Dominicus belangrijke bijdragen toegekend van fondsen zoals 

het Dominicaans Platform Nederland, de Konferentie Nederlandse Religieuzen (PIN), 

Kansfonds en Porticus. Vooral bij dit laatste fonds is het interessant te vermelden dat het 

Huis van Dominicus is geselecteerd voor het programma Space for Grace waarbij Porticus 

vernieuwende projecten in 2020 en 2021 gaat ondersteunen, monitoren en onderzoeken.  

De opzet van dit programma is om te kijken wat projecten van elkaar kunnen leren, wat 

succesfactoren zijn en hoe men ruimte voor experiment gebruikt. Hoewel er vooralsnog 

sprake is van een eenjarige toekenning, bestaat er met verschillende fondsen een 

meerjarige band. Dat is een positief signaal voor continuïteit.  

 Wij zijn alle gevers zeer erkentelijk voor de (financiële) steun. Het Huis van 

Dominicus is daarnaast blij dat het een aantal trouwe donateurs vanuit de eigen 

geloofsgemeenschap heeft. Het bestuur en medewerk(st)ers danken allen dan ook zeer voor 

hun bijdragen.  
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Bijlage 1: Overzicht van kennismakingsgesprekken tijdens de opbouwperiode  

 

Hermen van Dorp  

in gesprek met: 

Kansen voor  

Huis van Domominicus 

Thema’s voor  

Huis van Dominicus 

Fractievoorzitter Christen 

Unie 

Plek van verbinding 

(maaltijden), gewone 

opvoedingsvragen, identiteit 

Eenzaamheid ouderen 

Kenniscafé  

Betrokken wijkbewoner Plek van ontmoeting, 

luisterend oor,  

Eenzaamheid 

Mantelzorg café 

Coördinator 

gezondheidscentrum 

Plek van verbinding en 

samenwerking in de wijk.  

Stress en burn-out,  

welzijn bij ouderen 

Vrijwilliger Inloophuis voor kwetsbare 

mensen 

Nieuwkomers in de wijk 

Betrokken wijkbewoner Breng mensen en vooral 

werelden samen 

Vertaal Veritas naar deze tijd 

en de inwoners van de wijk 

Betrokken wijkbewoner Benut mooiste terras van de 

wijk. Pr en communicatie 

Zingeving bij jonge mensen, 

Levenseinde  

Vrijwilliger Verbinding en culturele 

activiteiten 

Succes en falen: hoe samen 

in prestatiesamenleving? 

Voorzitter wijkvereniging Samenwerking bij 4 mei en  

St. Maarten 

Jonge gezinnen 

Vrijwilliger Samenwerking Wilde 

Westen en Dominicusschool  

Geef jongeren een plek 

diaconale activiteiten 

Dominicanenklooster Zwolle Werk met jonge mensen  

Meer inzetten van Borgman 

Laat authentiek Dominicaans 

geluid horen 

Jongeren 

Speel in op actualiteit 

Informatie is belangrijk 

Wijkadviseur Oog in Al Huiskamer van de wijk Ouderen en sociaal 

afhankelijke bewoners 

Betrokken wijkbewoners (3) Plek voor nieuwkomers 

Samen activiteiten opzetten 

Creatieve talenten laten zien 

Nieuwkomers (taal) 

Isolement onder ouderen 

Taizé-vieringen 

Pastor 

Janskerk/wijkbewoner 

Unieke locatie: goud in 

handen 

Verjongen 

Zin-café  
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Nieuwkomers in de wijk Plek van ontmoeting en 

werelden met elkaar 

verbinden 

Nieuwe mensen leren 

kennen 

Betere taalbeheersing 

Kerkelijke sleutelfiguren in 

Utrecht 

Pionieren 

Samenwerken met andere 

organisaties 

Zingeving bij jonge mensen 

Woon-leefgemeenschappen 

Duurzaamheid en milieu 

Christelijke 

studentenvereniging 

Laat jongeren meedenken 

Kloosterweekenden 

Focus geloofsontwikkeling 

en catechese 

Directeur PGU Samenwerking met andere 

partijen in de stad en wijk 

Jonge gezinnen en relevante 

thema’s  

Nieuwkomer in de wijk Maak de kerk  

multi-functioneel:  

ZZP’ers in de wijk 

Medewerker st Noodopvang Plek van ontmoeting, nieuwe 

mensen kennen 

Ontmoeting nieuwkomers en 

verbeteren Nldse taal 

Medewerker Wilde Westen Bundeling van krachten en 

samenwerken 

Stress bij jonge gezinnen 

Nieuw perspectief 

 

 



Bijlage 2: Huis van Dominicus schematisch weergegeven 

 

 
De kamers van het Huis van Dominicus  

 

 

 
Organogram van het Huis van Dominicus 

	
	
	
																																																																																																																																				
																																																																																																																									PROGRAMMARAAD	
																																																																																																																																																																																						Verantwoording	schuldig																																																																																																																																
		

	 	 	 	 	
	

Huis	van	Dominicus		
met	4	kamers	met	

activiteiten	

Kapel	

geloofs	gemeenschap	
Andreascommuniteit	

Schola	

geloofs	gemeenschap	
Andreascommuniteit															

Vrienden	van	Dominicus	

Herberg	

geloofs	gemeenschap	
Andreascommuniteit															

Vrienden	van	Dominicus	

	

Podium	
	

Vrienden	van	Dominicus	

Beheerscommissie	
st	DOM	

Financiën	 Coördinator/
opbouwwerker	 Gebouwen	


