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Voorwoord

Het Huis van Dominicus is een plek in Utrecht waar mensen elkaar ontmoeten en waar mensen 
worden getroost, bemoedigd, geconfronteerd en uitgedaagd. We zien mensen als medemens en we 
zetten ons in om menselijke waardigheid vorm en inhoud te geven. We zoeken samen met alle 
betrokkenen naar wat kracht en zin geeft in het bestaan. Alle activiteiten in het kader van het Huis 
van Dominicus drukken op een eigen manier de visie uit dat de wereld de plaats is van verbinding 
met God en van mensen met elkaar.

Het Huis van Dominicus wil op een vernieuwende manier vorm en inhoud geven aan het christelijke 
geloof in een God van liefde en betrokkenheid, de christelijke hoop op het koninkrijk van God en een 
nieuwe hemel en een nieuwe aarde en de christelijke liefde die zich uitdrukt in omzien naar elkaar. 
We staan mensen bij in hun dagelijkse zorgen, voor zover zij dat willen of nodig hebben. We willen 
voor alles kerkelijk present zijn ten behoeve van alle mensen die een plek zoeken waar ze gezien en 
gehoord worden, verhalen kunnen delen, ervaren dat ze ergens bij horen en kunnen meedoen. De 
grondslag van het Huis van Dominicus is de dominicaanse spiritualiteit van gebed, studie, 
gemeenschapsleven en prediking. 

De coronacrisis zorgde er afgelopen jaar voor dat veel geplande activiteiten moesten worden afgelast
en groepsbijeenkomsten geen doorgang konden vinden. Tegelijkertijd ontstonden er nieuwe ideeën. 
Het Huis van Dominicus beschouwt de periode van de coronapandemie 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 
kerkelijk present te zijn. In deze bijzondere situatie is gebleken dat er genoeg te doen is voor wie 
denkt vanuit de vraag: hoe kan een kerk, juist in tijden van onzekerheid en angst, van betekenis zijn? 
We zagen onverwacht mogelijkheden en we deden nieuwe vragen op. En daar was het ons vanaf het 
begin om begonnen.

In deze inhoudelijke verantwoording wordt verslag gedaan van de activiteiten en initiatieven die 
hebben plaatsgevonden. We beschrijven wat er gedaan is, zien een aantal lijnen die zich aftekenen 
en aan de hand hiervan blikken we vooruit naar 2021. We realiseren ons dat de toekomstige 
ontwikkelingen rond het corona-virus onzeker blijven en welke eventueel nieuwe maatregelen en/of 
beperkingen er nog komen. We hebben ons tot opdracht gesteld onze aandacht te blijven richten op 
wat wel kan. 

Huis van Dominicus
Erik Borgman, voorzitter namens de programmaraad van Huis van Dominicus
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1. Grondslagen 
Het Huis van Dominicus heeft de grondslagen van zijn bestaan geformuleerd in onderstaande visie, 
missie en strategie. Het Huis weet zich gedragen door een aantal groepen die verenigd zijn in de 
Programmaraad. De huidige situatie in het Huis van Dominicus zet ons op het spoor van een gelovige 
presentie. 

1.1 Visie, missie en strategie
Visie
Het Huis van Dominicus ziet dat enerzijds de voortgang en de noodzakelijke ontwikkeling van geloof 
en kerk stagneren en dat anderzijds een aantal vragen leeft waarop de christelijke traditie een 
antwoord gelooft te hebben, of minstens een manier om ermee om te gaan. Zo stellen velen vragen 
rond het vormgeven van het leven en identiteit, rond zin en betekenis, rond tegenslag en mislukking, 
rond vertrouwen en geborgenheid. Ook leeft de overtuiging dat de christelijke traditie voor de 
omgang met deze vragen doordachte en beproefde ideeën, beelden, vormen en benaderingen nodig 
heeft. Het Huis van Dominicus is op zoek naar nieuwe vormen om kerk en geloof enerzijds en het 
hedendaags leven anderzijds met elkaar te verbinden. 

Missie
Daarom wil het Huis van Dominicus in de lijn van de traditie van de orde van de dominicanen een 
plaats zijn waar mensen worden uitgenodigd zich te verzamelen met het oog op:  

 studie en reflectie

 bezinning en meditatie

 vieren en uitdrukken van betekenis

 onderlinge ondersteuning en opbouwen van gemeenschap 
om zo te leren en uit te dragen wat het betekent te leven in de ruimte van Gods betrokkenheid en 
liefde.

Strategie 
Het Huis van Dominicus richt zich erop oude verbindingen vast te houden 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. Hiertoe kiest 
het Huis van Dominicus een aantal thema’s waarop het zich in het bijzonder wil profileren. Zo wil het 
Huis van Dominicus enerzijds passen bij het profiel dat het wil uitdragen en anderzijds aansluiten bij 
hedendaagse vragen van groepen mensen waarvoor het Huis in het bijzonder iets wil betekenen. 

1.2 Dragers van het Huis van Dominicus 
De verankering van het Huis van Dominicus in de dominicaanse traditie loopt via de 
Andreascommuniteit, die initiatief genomen heeft het Huis van Dominicus op te zetten. Het is een 
groep dominicaans-betrokken mensen, in meerderheid geprofest lekendominicaan, die naar 
vermogen stimuleert dat de activiteiten van het Huis van Dominicus gebaseerd zijn op het lezen van 
de tekenen van de tijd in het licht van het evangelie, en dat de verkondiging van het evangelie als heil
voor alle mensen centraal blijft staan. De Andreascommuniteit levert de voorzitter van de 
Programmaraad, die verantwoordelijk is voor het totale programma van het Huis van Dominicus. 
Deze Programmaraad draagt zorg voor een gevarieerd en samenhangend programma op het gebied 
van studie en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur. Hiertoe 
werken verschillende groepen als dragende partijen samen: de Andreascommuniteit, de locatieraad 



die de verbinding behartigt met het bestuur van de Samenwerkende Katholieke Parochies Utrecht 
(SPKU), nu Sint-Martinusparochie, de pastoraatsgroep die de pastorale zorg voor de 
geloofsgemeenschap vormgeeft mede in samenspraak met het pastorale team van de SPKU, en de 
denktank Cultuur die culturele activiteiten in de kerk en de pastorie organiseert. Al deze partners zijn
vertegenwoordigd in de Programmaraad. 

In 2019 is Hermen van Dorp aangesteld als coördinator en opbouwmedewerker van het Huis van 
Dominicus. Gedurende de eerste periode heeft hij, na een intensieve kennismakingsronde en de 
daarbij horende veldverkenning, een projectplan geschreven dat inging op de vragen en behoeften 
die leven, maar nadrukkelijk ook op de kansen en mogelijkheden voor het Huis van Dominicus. De 
inzet van de coördinator is om samen met alle betrokkenen nieuwe verbindingen te leggen, lopende 
activiteiten met elan voort te zetten en nieuwe activiteiten van de grond te krijgen. Het Huis van 
Dominicus gaat met name jonge mensen als nieuwe doelgroep betrekken bij de plannen. Het Huis 
van Dominicus maakt gebruik van de sleutelpositie die coördinator Hermen van Dorp inneemt in het 
landelijk netwerk van katholieke organisaties. 

Het Huis van Dominicus is als een huis met verschillende kamers waarin met uiteenlopende 
activiteiten en op basis van verschillende initiatieven wordt gewerkt aan hoop, bemoediging en 
inspiratie.1 

1.3 Het Huis van Dominicus tijdens de coronacrisis 
We zijn vanuit het Huis van Dominicus allereerst op zoek naar verhalen van mensen. Steeds weer 
blijkt hoe belangrijk het voor mensen is om zich verbonden te weten met anderen en deel uit te 
maken van een groter geheel. 

We zijn ons in de coronapandemie allemaal, zowel collectief als persoonlijk, bewust geworden van 
onze kwetsbaarheid. Een onzichtbaar virus dat binnendringt in ons leven en niet alleen de 
gezondheid van mensen bedreigt en hun welzijn aantast, maar ook een samenleving op slot zet. De 
onzekerheid die dit met zich meebrengt kan niet ongedaan gemaakt worden door een pakket 
maatregelen. Zo stuiten wij erop dat kwetsbaarheid een essentieel deel is van ons leven. Wij zullen 
moeten leren met onze kwetsbaarheid om te gaan.  

Een gevolg van deze herontdekking van de kwetsbaarheid is een hernieuwde aandacht voor 
gemeenschap, onderlinge zorg en maatschappelijke barmhartigheid. Door de uitbraak van het 
coronavirus is het leven in de wereld er heel anders uit gaan zien. De samenleving ging eerst in het 
voorjaar, en daarna in het najaar, op slot. Juist in een periode dat de behoefte aan nabijheid en 
contact groot was, werd iedereen door de overheid opgedragen: afstand houden en thuisblijven. 
Misschien is de belangrijkste les van de coronacrisis voor de kerk wel dat zij weer moet leren dat zij 
er niet is om gediend te worden, maar om te dienen. Deze les hebben we als Huis van Dominicus 
geprobeerd ter harte te nemen en in de praktijk te brengen. Het gaat om solidariteit, zo nodig offers 
brengen en het plaatsen van de kwetsbaren in het centrum van de aandacht. Dit betekent mensen 
opzoeken, aansluiten bij hun vragen en noden en daarin van betekenis willen zijn. Deze beweging 
heeft het Huis van Dominicus vanaf het begin voor ogen gestaan en is gedurende de COVID-19-
pandemie versterkt. 

1 Zie www.huisvandominicus.nl en Bijlage 2: Organogram en schema van de vier kamers van het Huis van 

Dominicus.

http://www.huisvandominicus.nl/


1.4 Gelovige presentie
Paus Franciscus zegt regelmatig dat wij niet leven in een tijdperk van overgang, maar in een overgang
van tijdperken. Dat weerspiegelt zich in het Huis van Dominicus. Vanuit een bestaande situatie van 
een vergrijzende en verzwakkende geloofsgemeenschap als deel van een kerk die moeite heeft de 
weg naar de toekomst te vinden, werkt het Huis van Dominicus aan nieuwe vormen van gelovige 
presentie. Dit vraagt voortdurende bezinning op de eigen organisatie en de noodzakelijke 
aanpassingen daarvan, alsmede op de onderliggende visie op de situatie, de missie die daaruit volgt 
voor het Huis van Dominicus en de strategie om deze missie te realiseren. 

Het wordt ons steeds duidelijker hoezeer het vinden van een adequate visie, missie en strategie voor 
het Huis van Dominicus verbonden is met de bredere ontwikkelingen in samenleving en kerk. Als 
voorzitter, maar ook als theoloog, spant Erik Borgman zich in om de bezinning op deze 
ontwikkelingen met het oog op de opbouw van kerk en geloof, te verdiepen. Enerzijds bieden de 
ervaringen die wij met het Huis van Dominicus opdoen materiaal voor deze bezinning, anderzijds 
kunnen de resultaten van deze bezinning de verdere ontwikkelingen van het Huis van Dominicus 
bevorderen. 



2. Kerk, gebouwen en de wijk 

Het afgelopen jaar heeft het beheer van de gebouwen veel tijd in beslag genomen. Met name Robert
Stok en Anja van Leusden van de locatieraad hebben conform de richtlijnen van de overheid en de 
parochie het gebouw coronaproof ingericht. Het was enerzijds frustrerend – wat konden er maar 
weinig mensen in de ruimtes! – maar anderzijds ook plezierig. Het inrichten van ruimtes met 
anderhalve meter afstand schiep een band met elkaar en met het gebouw. Het zorgde ervoor dat 
mensen in het Huis van Dominicus toch terecht konden. Daarnaast waren we blij met onze mooie 
tuin waar op veilige afstand van elkaar vaak vergaderd is.

2.1 Communicatie met huurders
Vanwege de steeds veranderende maatregelen is er veel tijd gaan zitten in communicatie met vaste 
en incidentele huurders en interne gebruikers van de ruimtes. Iedereen wilde weten wat er wel en 
niet kon. Soms waren de regels wat versoepeld en werd de beschikbare ruimte zo goed mogelijk 
verdeeld, dan moest alles weer stopgezet worden. Van buiten kwamen er veel aanvragen van koren 
en andere groepen die op zoek waren naar grotere ruimtes. We konden daar helaas maar heel 
beperkt op ingaan. De positieve kant hiervan was, dat veel mensen ons blijkbaar wisten te vinden. 
We hebben de vele aanvragen aangegrepen om informatie te geven over het Huis van Dominicus. Dit
heeft ons nieuwe contacten opgeleverd, onder andere een groep musici.

Figuur 1. Huwelijksinzegening in de kerk met maximaal 30 personen op anderhalve meter afstand

2.2 Samenwerking met het parochiebestuur
Het stedelijke parochiebestuur verbood half oktober alle bijeenkomsten behalve liturgische vieringen
in zijn gebouwen. Dankzij onze goede relatie met het parochiebestuur is het gelukt om een 
ontheffing te krijgen voor interne vergaderingen en voor bijeenkomsten met kleine groepen. Al 
eerder hadden we toestemming gekregen om de kerk vier middagen te verhuren aan de huisartsen 
voor het geven van griepprikken. Dat heeft veel goodwill opgeleverd. Mensen vonden het geweldig 
dat dit kon in de kerk. Sommigen kwamen voor het eerst binnen. 
De locatieraad speelde in al deze communicatieprocessen een belangrijke rol door de ruimtes 
optimaal te gebruiken, maar ook de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. De maatregelen 



noopten tot persoonlijk overleg met het parochiebestuur, wat heeft geleid tot een groei in 
wederzijds vertrouwen en wederzijdse waardering.

2.3 Samenwerking met de Dominicusschool
Schuin tegenover de kerk staat de Dominicusschool waarmee al jaren een goede band bestaat en 
waarmee door de pastoraatsgroep wordt samengewerkt. Zo bezoeken alle klassen van de school, 
verdeeld over 24 groepen, jaarlijks de kerk. Tijdens het bezoek aan de kerk krijgen de klassen een 
rondleiding, waarbij een verhaal wordt verteld uit de Bijbel of een ander verhaal, zoals over Sint-
Maarten. Met de kinderen van groep 7 is een WereldWake gehouden, een vorm van stilstaan bij de 
gebeurtenissen in de wereld die in het Huis van Dominicus is ontwikkeld. Hierbij zijn veel kaarsjes 
opgestoken voor alle slachtoffers van corona. Daarnaast hebben kinderen sterren gekleurd die in de 
digitale gezinskerstviering zijn gebruikt. 

2.4 Het vinden van nieuwe dragers 
Tijdens de coronaperiode is het gelukt om meer verbinding met de wijk Oog in Al te maken en ook 
wijkbewoners te betrekken bij activiteiten en plannen. Jonge en hoogopgeleide buurtbewoners die 
zich willen inzetten voor nieuwkomers om samen met hen de Nederlandse taal te oefenen, mensen 
uit de wijk die actief meedenken over de herinrichting van het kerkplein, vrijwilligers die aanbieden 
om eenzame ouderen te bezoeken en jonge vrouwen die deel uitmaken van de werkgroep 
Kopzorgen. Zie hiervoor 3.4 Herberg. 

2.5 Maatschappelijke stages
Het Huis van Dominicus biedt jongeren de mogelijkheid een maatschappelijke stage te lopen. In 2020
hebben negen leerlingen uit het derde jaar van het voortgezet onderwijs zich actief ingezet bij 
activiteiten. Zij deden dit ieder dertig uur, gedurende een aantal weken. Zij waren betrokken bij de 
organisatie van en het meehelpen bij de seniorendagen, de vieringen met kinderen, de maandelijkse 
viering van Bid & Breakfast, de gezinskerstviering en het Eerste Communie-traject. Ank Rinzema, lid 
van de pastoraatsgroep, begeleidde de jongeren hierbij.

2.6 Communicatie in de wandelgangen
Om mensen te informeren wat er in het Huis van Dominicus zoal gebeurt, zijn er verschillende 
vormen van communicatie. Behalve dat we actief zijn op social media zoals Facebook, Twitter, Next 
Door en Instagram, zijn er de wekelijkse mededelingen en digitale nieuwsbrieven die worden 
rondgestuurd. Ook is er het interne communicatieblad Gesprek dat op bijna 250 huisadressen in de 
wijk Oog in Al bezorgd wordt. Frans Middelham is hierin, ondersteund door een kleine redactie, de 
dragende kracht. In Gesprek worden de bij de geloofsgemeenschap betrokkenen op de hoogte 
gebracht van de activiteiten die plaatsvinden. Afgelopen jaar is een start gemaakt met het 
vernieuwen van dit blad en begin 2021 is het eerste nummer nieuwe stijl verschenen.

Gemeenschapsopbouw 
Iedere werkdag is het Huis van Dominicus open voor bezoekers om koffie te drinken. Gastdames en 
gastheren zijn van 9.00-12.00 uur aanwezig om mensen te ontvangen. Tijdens de lockdown in het 
voor- en najaar is deze ontvangst noodgedwongen stopgezet. In de zomermaanden was het tijdelijk 
mogelijk enkele mensen te ontvangen. Dankzij de kloostertuin kon dat veilig geschieden.



Maatregelen vanuit de overheid dwongen mensen om thuis te blijven. Zij konden niet meer op 
bezoek bij familie, buren en vrienden, en sommigen moesten hulp vragen bij het boodschappen 
doen. We zijn er ons in het afgelopen jaar van bewust geworden dat we als kerk niet moeten 
wachten tot mensen naar ons toekomen, maar dat de kerk juist naar mensen toe dient te gaan. 
Vanuit deze overtuiging is er vanuit het Huis van Dominicus en in het bijzonder de pastoraatsgroep 
actief contact gelegd met mensen die hun huis niet of nauwelijks uitkwamen. Een belangstellend 
telefoontje, het bezorgen van Palmpasentakjes, een kaart met een afbeelding van Maria ter 
gelegenheid van de Mariamaanden in mei en oktober, een maaltijd met Kerst: het werd allemaal 
bijzonder op prijs gesteld. Bij de verjaardag van iedere parochiaan ouder dan 75 jaar werd op diens 
verjaardag een kaart bezorgd door de pastoraatsgroep. Er was een bezoekgroep om mensen thuis te 
bezoeken en om ze desgewenst de Heilige communie te brengen.

Ook organiseerde de MOV, in samenspraak met de Dominicusschool en vanaf dienst aanstelling in 
december 2020 ook met de diaconaal werker van de Sint-Martinusparochie Jouke Schat de projecten
voor publiciteit voor de advents- en de vastenactie. Vanuit de pastoraatsgroep was Hans Wiegers 
hierbij betrokken. Zie verder 3.4 Herberg.

Belang van verbondenheid
Steeds weer bleek hoe belangrijk het voor mensen was om zich verbonden te weten met anderen en 
deel uit te maken van een groter geheel. Vanuit dit inzicht zijn we korte filmportretten gaan maken 
voor de website van het Huis van Dominicus. In totaal heeft Hermen van Dorp negentien portretten 
opgenomen waarin wijkgenoten vertellen hoe zij het leven en werken in coronatijd ervoeren of die 
mensen attent maakten op bezienswaardigheden in de wijk. Iedereen werkte graag mee, de filmpjes 
werden op de website goed bekeken en er werd positief op gereageerd. Door het maken van de 
filmpjes werd ons netwerk uitgebreid en raakte het Huis van Dominicus beter bekend in de buurt. 

Een praatje op het kerkplein
We ontdekten hoezeer het kerkplein als een plek van ontmoeting fungeerde voor de buurt. De 
buurtbewoners gebruikten de muurtjes en kerktrappen om te genieten van een ijsje of gewoon van 
het mooie weer en om met anderen af te spreken. Dit was voor ons aanleiding om een oud 
voornemen ten uitvoer te brengen: het plein grondig schoon te maken. Het ziet er hierdoor 
verrassend aantrekkelijk uit en dit vergroot de zichtbaarheid van de kerk. De actie leverde van veel 
kanten positieve reacties op. Dit was mede aanleiding om met een aantal mensen uit de wijk en het 
Huis van Dominicus te brainstormen over herinrichting en verbetering van het kerkplein. De 
bedoeling is dat het plein, en daardoor ook de kerk, nog meer onderdeel van de wijk gaan worden. 
Besprekingen met vertegenwoordigers van verschillende groepen belanghebbenden en met 
deskundige buurtbewoners hebben in het najaar plaats gevonden. Er is een nieuw plan in de maak 
waarbij het kerkplein nog meer ingericht gaat worden als plek van ontmoeting, ontspanning en 
geschikt wordt gemaakt voor culturele activiteiten.

Veiligheid in het gebouw
Het Huis van Dominicus is verplicht om bij openbare activiteiten de veiligheid van de bezoekers te 
waarborgen. Om die reden hebben acht betrokken vrijwilligers een basiscursus Bedrijfshulpverlening 
gevolgd. De cursus bestond uit het bestuderen van de theorie, een klein examen en een 
praktijktraining.



3. Activiteiten in het Huis van Dominicus 

De vier kamers van het Huis van Dominicus
De uitvoering van alle voorgenomen activiteiten en plannen werd ruw onderbroken door de uitbraak 
van de coronapandemie en de maatregelen die in verband daarmee werden afgekondigd. Op een 
dergelijke situatie kun je verschillend reageren. Je kunt vooral oog hebben voor wat er niet meer kan 
en daarover treuren. Je kunt ook kijken naar wat er nog, of misschien juist wel kan, wat er door deze 
omstandigheden gevraagd en aangereikt wordt. Wij hebben als Huis van Dominicus consequent 
geprobeerd te kiezen voor dit laatste: Never waste a good crisis.2 Via trial en error hebben we de 
afgelopen tijd benut om beter te ontdekken wat ons te doen staat en wat onze (on)mogelijkheden 
zijn.
Dit proces wordt hieronder beschreven aan de hand van de verschillende kamers van het Huis van 
Dominicus. Deze zijn gebaseerd op de indeling van de website3 in vier rubrieken met de daarbij 
behorende activiteiten:

 Kapel – vieringen, meditatie, retraite, inspiratie, kaars opsteken
 Schola – studie, vorming, training, lezingen, debat
 Podium – concert, kunst, cultuur, tentoonstellingen, workshop
 Herberg – open huis, goede doelen, verbinding, wijkevenementen

3.1 Kapel

Onder kapel vallen bijeenkomsten en activiteiten waarbij er aandacht is voor gebed, liturgie, 
bezinning en inspiratie. Er zijn zondagse vieringen, de WereldWake op vrijdag, de Vespers en het 
Getijdengebed. Daarnaast is de Mariakapel dagelijks open om een kaarsje op te steken en iets op te 
schrijven in het intentieboek.

Vieringen op zondag                                                                                                            
De geloofsgemeenschap komt iedere zondag in de kerk bij elkaar om het dagelijkse leven met alle 
vreugde en pijn, met alle vragen en twijfels, in Gods licht te plaatsen en daardoor nieuwe inspiratie 
op te doen. In deze vieringen gebruiken we woorden en gebaren, symbolen en rituelen om Gods 
aanwezigheid midden in het leven van alledag op het spoor te komen, zodat wij ons als 
geloofsgemeenschap steeds weer bemoedigd en gedragen weten. Doorgaans gaat het om vieringen 
van woord en gebed. Op feestdagen van dominicaanse heiligen als Dominicus Guzmán, de stichter 
van de dominicanen, Thomas van Aquino, Albertus de Grote en Catharina van Siena wordt zoveel 
mogelijk eucharistie gevierd.
Speciaal voor gezinnen is op de eerste zondag van de maand een Bid & Breakfast. Deze wat 
informelere vieringen zijn interactief met muziek, Bijbelteksten, een verhaal en onderling gesprek 
aan de hand van een aantal vragen. Op de derde zondag van de maand is er een vesperviering met 
muziek van de Franse dominicaan André Gouzes. Leden van de Andreascommuniteit houden een 

2 Vrij naar Winston Churchill
3 www.huisvandominicus.nl



korte meditatie en spreken voorbeden uit. Leny Beemer, lid van de pastoraatsgroep en lid van de 
Andreascommuniteit, speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de vieringen. Ank Rinzema, ook
lid van de pastoraatsgroep neemt de organisatie van activiteiten voor jeugd en jongeren op zich.
                                                                                                                                                                                      
Viering eerste vrijdag                                                                                                                                
Iedere eerste vrijdag van de maand is er 's ochtends in de dagkapel een korte viering van woord en 
gebed. Er worden teksten uit de Bijbel gelezen en met elkaar enkele liederen gezongen. In een korte 
overweging staat de voorganger stil bij de woorden uit de Bijbel. Het is een moment van bezinning 
en gebed in kleine kring.

Rozenkransgebed in mei en oktober                                                                                                      
Iedere vrijdag in mei en oktober is er rozenkransgebed ter ere van Maria. We zien dat deze vorm van 
gebed en meditatie vooral voor de oudere kerkgangers veel betekent. Ook is deze Mariadevotie 
ingebed in de dominicaanse traditie.

WereldWake                                                                                                                                               
Op de andere vrijdagen vindt achterin de kerk een korte WereldWake plaats. Er klinkt muziek, een 
toepasselijke tekst wordt uitgesproken, er is een moment van meditatie en gebed. Aanwezigen 
kunnen een lichtje plaatsen op een wereldkaart. Leden van de Andreascommuniteit van Utrechtse 
lekendominicanen verzorgen deze vieringen. Zowel de groep die betrokken is bij de voorbereiding 
van de WereldWake als het aantal deelnemers is het afgelopen jaar gegroeid. 

Speciale vieringen
In 2020 is het huwelijk van Albert van der Tang en Mirthe van Veen ingezegend. Er waren drie 
uitvaarten: in de Dominicuskerk zelf was een uitvaart van een actieve vrijwilliger en er waren twee 
uitvaarten in een crematorium waarbij Leny Beemer vanuit de pastoraatsgroep voorganger was. 
Op 2 november waren er twee vieringen in het kader van Allerzielen. Deze bijeenkomsten boden 
mensen de gelegenheid hun geliefde doden te gedenken en voor ze te bidden. De Allerzielenviering 
werd georganiseerd in samenwerking met uitvaartonderneming Sens, die in het Huis van Dominicus 
kantoorruimte huurt. 

Dopen      
Er zijn in 2020 vier doopzondagen geweest. Er is één doopviering gehouden in de zondagviering van 
10.00 uur op het feest van de Doop van de Heer (12 januari) en drie aparte doopvieringen om 12.00 
uur. 
De Sint-Martinusparochie organiseerde enkele voorbereidingsbijeenkomsten voor alle ouders die 
een kind wilden laten dopen. Daarnaast hadden diaken Lex Jansen en Ank Rinzema van de 
pastoraatsgroep twee voorbereidende gesprekken met ouders van wie het kind in de Dominicuskerk 
zou worden gedoopt.

Eerste Communie
De ‘eerste communie’ is de eerste keer -dat een gelovige, in de praktijk meestal een kind- mag 
deelnemen aan de eucharistie. Door het ontvangen van de communie ontmoet je Jezus zelf en 
word je tegelijkertijd één met de kerkgemeenschap. Ter voorbereiding op de Eerste Communie heeft 
de Dominicuskerk een uitgebreid voorbereidingstraject ontwikkeld samen met ouders. Voorafgaand 
aan de feestelijke viering in september waren er wekelijkse bijeenkomsten met de deelnemende 
kinderen. In aanloop naar de Advent was er een speciale bijeenkomst waarbij aan toekomstige 
eerstecommunicanten is uitgelegd wat de betekenis van deze periode is. Daarbij is het kerstverhaal 



toegelicht en is verteld over de gezinskerstviering. Kinderen werden hierbij uitgenodigd om mee te 
doen met het kerstspel.

Gezinskerstviering 2020
In de gezinskerstviering wordt het Kerstverhaal ingebed in een aantal spiegelverhalen. Hierbij speelt 
identificatie en herkenning door jonge kinderen en hun ouders een belangrijke rol. Dit jaar was het 
kerstverhaal geschreven door vier stagiaires van de middelbare school. De jongeren hebben speciale 
flyers gemaakt en hebben deze via school, kerk en wijk verspreid. De groep eerstecommunicanten, 
aangevuld met andere kinderen uit de wijk, heeft het kerstverhaal uitgebeeld. Dit jaar was de 
gezinskerstviering God op tournee niet voor publiek toegankelijk. De viering is opgenomen en online 
gestreamd.4 De viering werd als mooi en sfeervol beoordeeld en de opname is meer dan 500 keer 
bekeken. 

Kerststal en kerstwensboom                                                                                                                    
Ieder jaar wordt op het kerkplein een grote kerststal opgesteld en is er ook in de kerk een kerststal te
zien. Afgelopen jaar heeft de buitenkerststal opnieuw veel belangstelling getrokken. In de namiddag 
van 24 december werd de kerk opengesteld voor belangstellenden. Met brandende vuurkorven bij 
de ingang van de kerk werden mensen ontvangen om de kerststal in de kerk te bekijken, een wens in 
de kerstwensboom te hangen, een kaarsje op te steken en een bijdrage te geven aan de adventsactie
Delen smaakt naar meer!, een agrarisch project in Nicaragua. Tussen Kerst en het feest van 
Driekoningen zijn er filmpjes gemaakt met als titel Ondertussen bij de kerststal…. Erik Borgman hield 
telkens een korte overweging bij de kerststal over de bijzondere betekenis van de kersttijd. De 
overdenkingen werden opgeluisterd met kerstliederen, gezongen door het kwartet Oculus. 
Rond Kerst is er een brede oproep uitgegaan om een foto te maken van de kerststal thuis en deze op 
te sturen. Met deze foto’s is een digitale expositie samengesteld die veelvuldig werd bekeken.
                                                                                                       
Bloemen
Iedere week staan er bloemen op het priesterkoor van de kerk. In de coronaperiode waren de 
bloemen een vast onderdeel in de online vieringen. Aanvankelijk zorgde Riet van Gent voor de florale
aankleding, later is dit overgenomen door Anita Vermeire en Hanneke van Dijk. Zij overleggen met de
pastoraatsgroep over de thematiek. In de adventsperiode was het bloemschikken liturgisch 
afgestemd op het thema Bevrijd tot openheid. 
Veel mensen hadden door de pandemie behoefte om een kaarsje op te steken in de Mariakapel. 
Bezoekers brachten ook vaak verse bloemen mee om Maria te eren.

Vieringen in tijden van corona
In die eerste dagen van de coronaperiode werd Erik Borgman geraakt door de vraag van bisschop 
Lode Van Hecke van het Vlaamse Gent: ‘Zou deze periode van verplichte afzondering de kans van 
jouw leven niet zijn om God op het spoor te komen?’ Het was voor ons als Huis van Dominicus 
aanleiding ons te vragen hoe wij God op het spoor komen en hoe wij mensen kunnen ondersteunen 
om in hun leven God op het spoor te komen? 

Allereerst besloten we om onze Mariakapel de hele dag en de hele week open te stellen. Tot dan toe 
was deze alleen op werkdagen in de ochtend open en in het weekend niet. Er werd in de eerste 
weken van de coronacrisis een recordaantal kaarsjes (125 per week) opgestoken en er werden soms 
aangrijpende hartenkreten genoteerd in het intentieboek. Op de televisie ging het gesprek over 

4 https://www.youtube.com/watch?v=SAIeVBRmBfw



maatregelen om de pandemie onder controle te krijgen, maar velen verlangden er blijkbaar naar stil 
te zijn en zich gezien te weten door Maria’s ‘barmhartige ogen’. 

In de wekelijkse column die Erik Borgman op de website van het Huis van Dominicus schrijft onder de
titel Tekenen in de tijd, en waarvoor ook via sociale media regelmatig aandacht wordt gevraagd, 
werd steeds gereflecteerd op de situatie en de rol die geloof, kerk en spiritualiteit daarin (kunnen) 
spelen. Er verschenen artikelen over het Huis van Dominicus in coronatijd in het magazine 
Tussentijds van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht en in landelijke kranten als het 
Nederlands Dagblad en Katholiek Nieuwsblad. Een andere bijdrage van Borgman over de omgang 
met de coronacrisis werd opgenomen in het boek Kerk in tijden van corona.5 
Vanaf half maart werd direct besloten de zondagse vieringen tot wat kortere online vieringen om te 
vormen. Die kwamen er snel, dankzij de inzet en de competente medewerking van veel kanten. Tot 
eind juni is er iedere week een online viering verzorgd. Vervolgens kwam er enige ruimte om fysieke 
vieringen te houden. Deze wekelijkse vieringen hebben, met in achtneming van de overheids- en 
parochierichtlijnen tot de jaarwisseling plaats gevonden. Vanwege de strengere maatregelen 
verzorgen we momenteel weer online vieringen.

De online vieringen bleken een goede manier om de betekenis te laten zien van samenkomen, 
verkondigen en bidden. Het was mooi te ervaren dat naast de vertrouwde voorgangers nieuwe en 
jongere mensen bereid waren om in een online viering voor te gaan. Sommigen deden dit voor het 
eerst en gaven aan dit te durven doen vanwege het vertrouwen dat in hen gesteld werd. Een mooie 
bijkomstigheid was dat de vieringen op YouTube door meer mensen werden gevolgd dan er anders 
op zondag de kerk bezoeken.6 De vieringen leverden positieve reacties op.  

Reactie van iemand uit de dominicaanse gemeenschap:
“Vanochtend luisterde ik naar de eerste gebedsdienst die jullie via YouTube uitzonden. Of 
beter: nam ik er aan deel, want ik voelde me er echt bij betrokken. Ik had een mooi kleedje 
op tafel gelegd, een kaars aangestoken, mijn tablet rechtop gezet, en heb ook meegebeden.
Dus: dankjewel voor dit initiatief! Dat jullie in zo’n korte tijd iets moois hebben weten te 
maken, petje af! Ik vond jullie keuze om het niet bij het altaar in een grote lege kerk te 
doen, maar in een kleinere intiemere ruimte heel goed. Dat haalde het geheel van de dienst 
dichterbij, die kwam als het ware uit de tablet naar mij toe!” 

Hiermee is ons opnieuw duidelijk geworden dat het internet eigen mogelijkheden biedt om als Huis 
van Dominicus aanwezig te zijn. We willen deze online mogelijkheden in 2021 verder onderzoeken 
en kijken of en hoe we met onze activiteiten ook digitaal op een relevante manier kerkelijk present 
kunnen zijn. 

Meditatie
Na de zomer heeft Marian Geurtsen de meditatieavonden online gehouden rond het thema 
‘Kwetsbaar leven’. De livestreams waren vanuit de dagkapel om de deelnemers iets van de sfeer daar

5 Kerk in tijden van corona. H. Rompuy e.a. Baarn: Adveniat 2020.
6 Zie link: https://www.youtube.com/results?search_query=huis+van+dominicus en Bijlage 3
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mee te geven. Deelnemers kregen de dag van tevoren een link. De avonden zijn over het algemeen 
goed verlopen en de tien deelnemers willen in het voorjaar 2021 weer meedoen. 

Getijdengebed
Aan het begin van de advent is het Huis van Dominicus gestart met een nieuwe vorm van biddende 
aanwezigheid te midden van het stedelijk leven. Met een groep van gemiddeld acht mensen werden 
aan het begin van de dag de lauden en aan het einde van de dag de vespers gebeden. De vorm is 
eenvoudig en toegankelijk, en zo wordt een eeuwenoude traditie in eigentijdse vorm 
voortgezet. Psalmen worden gezongen, een Bijbelgedeelte klinkt op en de stilte wordt met elkaar 
gedeeld. Een klein half uur uit de flow van het werk en de waan van de dag stappen, maakt de dag 
anders. 

Op de achtergrond
Bij dit alles mag niet onvermeld blijven dat een groot aantal vrijwilligers taken heeft verricht 
rondom de vieringen. Zo zijn de kosters verantwoordelijk voor de inrichting van de 
liturgische plekken, zijn de lectoren mede-voorgangers, omlijsten koorleden en cantors 
samen met de muzikale begeleiders de vieringen en is er een onvolprezen technische man. 
Bij alle bijeenkomsten met publiek waren gastvrouwen en -heren betrokken om de 
coronaregels in acht te houden.

3.2 Schola

De Orde der Dominicanen staat bekend als een orde waar studie zeer belangrijk wordt gevonden. Het
gaat om contemplare et contemplata aliis tradere, overwegen en de vrucht daarvan delen met 
anderen, zoals de middeleeuwse dominicaan Thomas van Aquino het formuleerde.  

Jonge Hemelbestormers
Het Huis van Dominicus biedt maandelijks een podium aan jongere theologen en gelovigen die als 
‘jonge hemelbestormers’ kunnen laten zien wat hun bezieling is en hoe hun geloofsleven 
eruitziet. Het programma fungeert daarmee als een ontmoetingsplek voor jonge mensen om te 
inspireren en zich te laten inspireren. Met dit programma doen we nieuwe ideeën op die leven onder
jonge mensen die zich vakmatig of vanuit persoonlijke interesse hebben toegelegd op theologie, 
zingeving en geloof. 

In 2020 zijn drie bijeenkomsten met ‘jonge hemelbestormers’ georganiseerd. De sprekers bleken in 
staat op een authentieke manier over te brengen hoe zij in het leven staan en welke rol het christelijk
geloof hierbij speelt. Ze wisten met hun inleidingen de aanwezigen – rond de 20 personen – te 
boeien en wij zagen dat nieuwe, en met name ook jongere mensen deelnamen. Vooral studenten 



van de Fontys Hogeschool en Tilburg School of Catholic Theology, vesting Utrecht, zijn bezoekers van 
deze bijeenkomsten. 

Geloof en duurzaamheid
Steeds sterker leeft het gevoel dat het voortbestaan van de aarde als ecologisch systeem bedreigd 
wordt en dat actie geboden is om klimaatverandering tegen te gaan. In de encycliek Laudato si’ van 
Paus Franciscus uit 2015 wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van mensen zorg te dragen voor
de schepping en ieders welzijn. Velen delen de zorg, maar het trekken van consequenties daaruit 
voor het eigen leven blijkt lastig. Veel mensen zijn afgelopen jaar het belang gaan inzien van 
gezondheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven. 

In 2020 zijn we in contact gekomen met de landelijke werkgroep Laudato si'. Er hebben overleggen 
met deze werkgroep plaats gevonden om te kijken naar de mogelijkheid om in 2021 een landelijke 
conferentie in het Huis van Dominicus te organiseren over dit onderwerp. De opzet is om een 
conferentie te organiseren met meerdere organisaties en hierbij verschillende thema’s aan de orde 
te stellen zoals integrale ecologie, herstel van de aarde, samenwerken met de natuur, jongeren en 
duurzaamheid. In de aanloop ernaartoe organiseren wij enkele bijeenkomsten over duurzaamheid en
levensstijl. We richten ons op het ontwikkelen van materiaal dat niet alleen geloofsgemeenschappen,
maar ook andere samenlevingsverbanden en mensen individueel ondersteunt bij het leiden van een 
duurzaam leven in ‘ons gemeenschappelijk huis’. Dit verder implementeren van Laudato si’ moet 
nadrukkelijk deel zijn van de ombouw van de Rooms-Katholieke Kerk tot een missionaire kerk.

Verder zijn in het najaar van 2020 twee leesgroepen gestart rond het boek Groene theologie van 
Trees van Montfoort. Door de lockdown in december konden deze leesgroepen niet verder 
doorgaan. Wanneer de nieuwe richtlijnen het toestaan starten de leesgroepen in 2021 opnieuw. In 
mei 2021 zal de auteur Trees van Montfoort voor een bredere kring komen om over de thematiek 
van haar boek met de aanwezigen in gesprek te gaan. 

3.3 Podium

Activiteiten in het Huis van Dominicus met een cultureel karakter vallen onder deze pijler. 
Dit onderdeel heeft afgelopen jaar het meeste last gehad van de lockdown. Desondanks is 
er toch muziek gemaakt in de kerk en hebben er naast concerten ook online activiteiten 
plaats gevonden.  

Van Podium naar online presentaties 
Op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied worden op instigatie van de Denktank Cultuur in het 
Huis van Dominicus diverse activiteiten georganiseerd. Toen duidelijk werd dat de lockdown en 
bijbehorende maatregelen langer zouden gaan duren dan tot en met de zomer, zijn sommige 
activiteiten in aangepaste vorm toch doorgegaan. Daarnaast zijn er allerlei nieuwe activiteiten 
bedacht. Zo heeft de Denktank Cultuur een online alternatief ontwikkeld voor de expositie op 
Koningsdag: Wil Brakkee en Rob Meijer, beiden kunstenaar, hebben samen een online expositie 



gemaakt waaraan een groot aantal exposanten (19) heeft meegewerkt. Er is een doorlopende 
digitale voorstelling gemaakt met van iedere kunstenaar één kunstwerk. De presentatie zag er mooi 
uit en is veel bekeken.

Muzikale presentaties
In de zomermaanden zijn er enkele live activiteiten geweest. In een reeks van drie laagdrempelige 
zomerconcerten hebben achtereenvolgend opgetreden Tal Canetti, cello, en Ursula Dütschler, 
klavecimbel ('Salon van de achttiende eeuw’), Ralph Rousseau, viola da gamba ('Fantasieën van 
Telemann’) en Marije van Stralen, sopraan, en Jeroen Bal, piano, (‘Where the heart is’). Er was veel 
publieke belangstelling: topmusici die normaal op grote concertpodia optreden, waren nu te 
beluisteren bij ons in de kerk. 

Enkele musici verbonden zich op bijzondere wijze aan het Huis van Dominicus. Pianist Jeroen Snijder 
en celliste Tal Canetti speelden korte stukken die als muzikale intermezzi verschenen in onder andere
de WereldWake online. Het vocaal kwartet Oculus heeft voor muzikale omlijsting gezorgd bij filmpjes
van Ondertussen bij de kerststal...

Cultuur in de wijk en de stad
Op 27 september was de jaarlijkse Everard Meysterdag.7 Na een aanschouwelijke introductie over de
dolle jonker en de buitenplaatsencultuur hebben we in twee groepen een fietstocht gemaakt langs 
buitenplaatsen aan de westkant van de stad, waarvan nog verrassende sporen zichtbaar zijn. 
Onderweg gaf architectuurhistoricus Raphaël Rijntjes toelichting. 

Verder is vanuit de Denktank Cultuur gewerkt aan de organisatie van een tweedaagse 
winterexpositie in de kerk en een kerstmarkt op het kerkplein. Beide geheel coronaproof met 
looproutes, dranghekken en een adequaat deurbeleid. Kunstenaars waren hier snel voor gevonden: 
men wilde graag meedoen. Er is contact gezocht met de winkeliersvereniging om de krachten te 
bundelen. Helaas kregen we van de gemeente geen vergunning, omdat het ging om een evenement. 
Half december werden de coronamaatregelen verscherpt en kon de expositie en de kerstmarkt 
binnen ook niet doorgaan. Helaas, maar het was leuk om hier samen aan te werken en het heeft de 
band met de kunstenaars en de winkeliersvereniging versterkt. 

3.4 Herberg

Op allerlei manieren proberen wij in Herberg naar elkaar om te zien, contact met elkaar te houden, 
onze zorgen maar ook onze hoop te delen. We trachten mensen, die te maken hebben met 
kwetsbaarheid als gevolg van hun vluchtelingenstatus, financiële zorgen, gebrek aan sociale 
contacten, hoop om perspectief te bieden. Ook zijn er acties voor goede doelen.

7 Everard Meyster was de eigenaar van het landgoed Oog in Al, waarnaar de wijk is vernoemd.



Inzamelen voor de Voedselbank
Toen er signalen kwamen dat er nood was aan levensmiddelen, werden er in de Mariakapel spullen 
ingezameld voor de Voedselbank. Veel mensen uit de geloofsgemeenschap en de buurt droegen 
hieraan bij. Met de tegenoverliggende Albert Heijn werd contact gezocht en deze supermarkt hielp 
mee met de inzameling van boodschappen. In het najaar werd deze inzameling op de feestdag van 
Sint-Maarten herhaald. Mede dankzij het aanhaken van de wijkvereniging van Oog in Al kon toen een
extra grote inzamelingsactie worden georganiseerd. Onder het motto 'Deel mee!' zijn er tientallen 
dozen boodschappen ingezameld en naar de Voedselbank gebracht. Daarnaast waren er extra 
financiële giften van mensen uit de geloofsgemeenschap ten bate van de Voedselbank. 

Huiskamer van de Wijk
In ‘de refter’, de grootste ruimte van het Huis van Dominicus, is een ontmoetingsplek gecreëerd waar
wekelijks nieuwkomers en vluchtelingen op verhaal kunnen komen. In deze Huiskamer van de Wijk is 
er aandacht voor ervaringen van bewoners van het nabijgelegen AZC, mensen die worden 
opgevangen door de Stichting Noodopvang Dakloze Vluchtelingen Utrecht en bewoners van Oog in 
Al. Er worden verhalen gedeeld, contacten gelegd en er wordt gewerkt aan de verbetering van de 
Nederlandse taal. Eens in de maand is er aansluitend een lunch waarbij iedere keer mensen uit een 
bepaald land koken voor de anderen. 

We hebben afgelopen jaar gemerkt dat mensen goed de weg wisten te vinden naar de Huiskamer. 
Voor de eerste lockdown in maart, maar ook in de zomerperiode, kwamen wekelijks tussen de tien 
en vijftien mensen naar deze ontmoetingsplek. De behoefte van mensen uit het AZC bleek groot om 
met vrijwilligers individueel aan de slag te gaan en het spreken van de Nederlandse taal te oefenen. 
Verheugend is dat we hiervoor nieuwe vrijwilligers hebben kunnen werven. Verder was het 
opvallend dat enkele van de vaste bezoekers van de Huiskamer op zondag naar de viering kwamen of
in de Mariakapel bidden en een kaarsje opstaken. 

Speciaal voor vrijwilligers van de huiskamer is in september een training georganiseerd om 
informatie te geven over de asielprocedure, interculturele communicatie en aandacht voor 
traumatische ervaringen bij vluchtelingen.

Anekdotes van mensen uit de huiskamer de wijk:
- Een man uit het AZC was samen met een vrijwilliger aan de slag gegaan om Nederlands te 
oefenen. Hij had haar daarna een appje gestuurd met het bericht: “Ik ben erg blij vandaag. 
Ik heb het gevoel dat ik uit de saaie omgeving van het kamp ben gekomen. Dank voor de 
Nederlandse les”. 
- Een man uit de wijk vertelde dat hij zich in de lockdown heel alleen had gevoeld. Opeens 
zag hij niemand meer en kwam ook niemand op bezoek.  
- Vrijwilliger had met een Afghaanse vrouw uit AZC afgesproken. “We gingen buiten langs 
het kanaal wandelen. Ik had thee en druiven meegenomen en zij had zelfgemaakte koekjes 
bij zich. Die hebben we op een bankje in de zon opgegeten. We hebben veel gepraat en het 
was erg gezellig”. 



Cursus Geloofsoriëntatie- en verdieping als spin-off
Na de zomer van 2020 is een nieuw initiatief ontstaan als spin-off van de Huiskamer van de Wijk. Een 

aanzienlijke groep vluchtelingen is christen of christen geworden. Er bleek onder deze 
groep behoefte aan meer kennis van en verdieping in het christelijk geloof. In een groep 
van vijftien deelnemers is verkend tegen welke kwesties mensen aanlopen en zijn thema’s 
geïnventariseerd die in het leven van mensen spelen. 

Samen met de Protestantse Diaconie Utrecht en Huis van Vrede is er voor vluchtelingen een cursus 
Geloofsoriëntatie en -verdieping georganiseerd. Het uitdiepen van de thema’s is daarbij in 
zes wekelijkse vervolgbijeenkomsten geprogrammeerd. De opzet van iedere bijeenkomst 
was om met elkaar over het christelijke geloof te praten, samen te bidden en de Bijbel te 
bestuderen. Uit ervaringen van deelnemers kwam naar voren dat deze cursus bemoediging 
en troost bood doordat het eraan bijdraagt dat mensen zichzelf in hun vaak moeilijke 
situatie ervaren als geliefd kind van God. 

Samen de maaltijd delen
Een ander initiatief tijdens de eerste lockdown in het voorjaar was het uitdelen van de Iftar-maaltijd. 
Bewoners van het nabijgelegen asielzoekerscentrum (AZC) kookten voor anderen die het financieel 
moeilijk hebben. Vanwege de corona moesten de maaltijden mee naar huis worden genomen en 
daar worden gegeten. In totaal werden 175 maaltijden gemaakt en met een persoonlijke boodschap 
van de kok uitgereikt op ons kerkplein. 
Vlak voor kerst is nog een keer een vergelijkbaar initiatief georganiseerd. Om oudere mensen in de 
wijk een hart onder de riem te steken is wederom samen met Welkom in Utrecht en De Wijkplaats 
het plan bedacht om een kerstmaaltijd te maken. Syrische en Afghaanse koks uit het AZC kookten 
meer dan 100 maaltijden en deze maaltijden werden door vrijwilligers bij de oudere mensen in Oog 
in Al thuisbezorgd. 

Reactie van een beleidsmedewerker uit Utrecht via LinkedIn:
‘Fantastisch deze actie en een stille droom die uitkomt. Asielzoekers in het AZC die zingeving
zoeken en wat doen voor ouderen in hun wijk. Op de foto’s zie ik blije gezichten van 
enerzijds mensen die geven door te lekker voor ouderen koken en anderzijds mensen die 
een heerlijke maaltijd krijgen uit een andere wereldkeuken. Van onderop bedacht en 
uitgevoerd: dat is de weg die we als samenleving op moeten gaan. Mijn kerst is ook goed!’  

Inzamelingsacties door MOV
De werkgroep MOV van de Dominicuskerk heeft in 2020 wederom aandacht besteed aan de 
vredesweek en activiteiten rondom Missie & Ontwikkeling. Helaas konden door de 
coronabeperkingen vele collectes niet doorgaan, zoals de collecte op roepingenzondag voor de 
opleiding van priesterstudenten in India via de Thomasstichting, en voor de Vastenactie. De 
Adventsactie om 144 gezinnen in Nicaragua financieel te steunen voor startpakketten voor het 
verbouwen van eigen voedsel is door aandacht in advents- en kerstvieringen en een attentietafel 
voor bijdragen via onze eigen missiefondsrekening wel succesvol geweest. 

De MOV-werkgroep is ook betrokken bij de MOV van de SPKU. Samen hebben we nagedacht over 
een eigen Vastenactieproject om bij de Landelijke Vastenactie Eigendoelenfonds in te kunnen dienen
voor een extra subsidie van 50% bovenop de eigen opbrengst (deadline 1 oktober voor vastenactie in



opvolgend jaar). Traditiegetrouw doen we als Dominicuskerk altijd een vastenactieproject samen 
met de Dominicusschool. De Dominicusschool kwam met een project idee van een ouder met 
driekinderen op deze school. De moeder heeft contacten in Zuid-Afrika over een scholenproject voor 
ondervoede kinderen in townships. Dat project hebben wij uiteindelijk uitgewerkt en is namens de 
St. Martinusparochie en Licht van Christusparochie ingediend bij het Eigendoelenfonds en 
gehonoreerd voor de vastenactie 2021.   

Kopzorgen
Het Huis van Dominicus heeft afgelopen jaar pogingen gedaan om de achtergronden en de gevolgen 
van de epidemie van burn-out aan de orde te stellen. Wij zijn door een bottom up benadering in 
contact gekomen met jonge mensen uit de wijk en stad die hun ervaringen op gebied van overmatige
stress en burn-out willen delen met anderen. Deze mensen zijn in hun netwerk anderen gaan 
benaderen, die eveneens tegen hun grenzen waren aangelopen. Zo heeft zich een groep gevormd die
dit onderwerp bespreekbaar gaat maken en ervaringen met elkaar gaat delen. 

De opzet is een platform te creëren dat aandacht heeft voor acceptatie van wat het betekent om 
mentaal vast te lopen. Het platform wil online- en offlineactiviteiten organiseren die mensen nieuwe 
ruimte en hoop kunnen bieden. Zo zijn het maken van een podcast en het publiceren van artikelen 
enkele vormen die hiervoor zijn bedacht. In maart 2021 zal hiervoor een nieuwe website worden 
gelanceerd. Daarnaast zijn we van plan om een boek samen te stellen, waarin het onderwerp burn-
out vanuit verschillende invalshoeken (sociologisch, medisch, psychiatrisch, maar vooral ook 
filosofisch en theologisch) wordt belicht. 



4. Pas op de plaats en vooruitkijken

4.1 Wat we hebben geleerd
Vanaf half maart 2020 viel in het Huis van Dominicus het gewone leven stil, maar juist in deze situatie
bleek er bij nader inzien genoeg te doen. Bij het daadwerkelijk ter hand nemen hiervan, hebben wij 
een aantal dingen ontdekt:  

 we blijken in staat snel op de situatie in te spelen en andere dingen te gaan doen, 

 we blijken in staat te improviseren en om te gaan met de spanningen die daarbij soms 
optraden,

 we blijken als Huis van Dominicus de juiste mensen te hebben of snel te kunnen bereiken 
voor uiteenlopende activiteiten,

 we constateren tegelijkertijd dat het aantal mensen dat onze activiteiten draagt en actief 
vormgeeft relatief beperkt is en te gering in omvang voor onze ambities,

 we kunnen ontwikkelingen en noden signaleren, 

 we kunnen verbinden en worden ook door andere organisaties als waardevolle en 
verbindende partner gezien,

 we blijken in staat om onze ambitie te verbreden en te versterken. 

Wat dit laatste betreft: het is tijdens de corona-periode gelukt om zodra de Huiskamer van de Wijk 
weer open kon, niet alleen het aantal bezoekers te laten groeien, maar ook nieuwe vrijwilligers te 
vinden. Hierbij hebben we contact gelegd met studenten van de Hogeschool Utrecht die zich inzetten
voor bewoners van het AZC door individueel met hen Nederlands te oefenen. Verder zijn we met 
studenten Theologie van Fontys Hogeschool in gesprek geweest voor een stage maar helaas kon dit 
in 2020 niet doorgegaan. 

4.2 Vooruitkijken: nabijheid en afstand 
In het voorjaar van 2021, op het moment waarop wij dit jaarverslag schrijven, verkeren wij in de fase 
van de tweede lockdown, waardoor groepsbijeenkomsten nog altijd niet door kunnen gaan. Toch zijn
er de afgelopen maanden mogelijkheden gevonden om kerkelijk present te zijn. 
We weten door persoonlijke verhalen dat mensen in het AZC het moeilijk hebben, omdat ze bijna 
geen contacten kunnen aangaan en onderhouden. Met inachtneming van anderhalve meter afstand 
worden er 1-op-1 afspraken gemaakt tussen vrijwilligers en bewoners van het AZC. Deze vinden 
plaats in de ruimte van het kerkgebouw, zoals in de zomer in de kloostertuin of nu in de refter. Men 
spreekt af met elkaar te gaan wandelen of elkaar buiten te ontmoeten.

Online hebben we diverse mogelijkheden gevonden om mensen te laten weten dat we steeds 
present zijn en willen zijn. Als alternatief voor fysieke bijeenkomsten gaan we komende periode een 
aantal activiteiten online vormgeven. Het programma ‘jonge hemelbestormers’ krijgt de vorm van 
een gesprek met Erik Borgman over zijn of haar inspiratie of geloofsleven. Dit gesprek wordt 
opgenomen en is later online te zien. De eerste gesprekken met een jonge hemelbestormer hebben 
inmiddels plaats gevonden. 

Ook de wekelijkse WereldWake vindt nu doorgang via internet. De zondagse vieringen kunnen 
eveneens online gevolgd worden. Verder zijn er plannen om gesprekken met mensen in de wijk als 
podcasts naar buiten te brengen.



4.3 Lijnen die zich aftekenen
Als we het in één zin zouden samenvatten, denken we dat de coronacrisis ons geconfronteerd heeft 
met kwetsbaarheid en onzekerheid, en de noodzaak daarmee om te gaan. De ervaringen tijdens de 
coronacrisis hebben velen duidelijk gemaakt dat het minder gaat om een succesvol leven en meer 
om een betekenisvol leven. Het Huis van Dominicus heeft met het oog op deze confrontatie, naast 
alle bestaande activiteiten, plannen gemaakt voor 2021. 

4.3.1  De coronacrisis markeren: de troost van Maria
Als Huis van Dominicus willen we komend jaar aandacht besteden aan wat de coronacrisis voor 
mensen persoonlijk betekende en betekent, wat deze hen gaf en wat deze hen ontnam, wat mensen 
ontdekten of waar zij diep in hun hart naar bleken te verlangen. Oog hebben hiervoor betekent ook 
mensen helpen stil te staan bij hun ervaringen, en de stress die het thuis werken of het dreigende 
verlies van werk, het niet kunnen zorgen voor en bezoeken van bejaarde ouders in 
verzorgingshuizen, en de dwingende isolatiemaatregelen met zich meebrachten.
Concreet zijn we aan het onderzoeken of en hoe we de coronacrisis op een spirituele wijze kunnen 
afronden met een Mariaproject, waarin in ieder geval alle rooms-katholieke geloofsgemeenschappen
in Utrecht kunnen participeren.

4.3.2 Verbreden en verdiepen van activiteiten rond Laudato si’
Veel mensen zijn het afgelopen jaar voor het eerst, opnieuw of in versterkte mate het belang gaan 
inzien van gezondheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven. De vraag is uiteraard of dat beklijft als 
de coronacrisis achter de rug is. De gemeenschappelijke werkgroep Laudato si', ingesteld door de 
Nederlandse Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, heeft het initiatief 
genomen de bekendheid te bevorderen van de encycliek Laudato si', waarin paus Franciscus zijn visie
op duurzaamheid heeft verwoord. De werkgroep Laudato si' zocht naar ondersteuning en heeft 
contact gezocht met het Huis van Dominicus om na te denken over een traject ter verbreding en 
verdieping van de invloed van Laudato si' aan de basis van de katholieke kerk in Nederland.
Achtergrond van dit alles is een dubbele constatering. Ten eerste is er een groeiend gevoel van 
urgentie rond kwesties die betrekking hebben op duurzaamheid en de zorg voor de aarde als ons 
gemeenschappelijk huis. Ten tweede heeft paus Franciscus in het kader van de traditie van het 
Katholiek Sociaal Denken met Laudato si’ een belangrijke vernieuwende bijdrage geleverd aan het 
nadenken over duurzaamheid die nog maar weinig bekend is en ook in katholieke kring niet echt op 
waarde wordt geschat. Een belangrijk aspect van deze vernieuwende bijdrage is de wijze waarop 
Laudato si’ maatschappelijke vragen en vragen rond zorg voor de aarde weet te verbinden. Deze 
dubbele constatering leidt tot de conclusie dat het verbreden en verdiepen van de invloed van 
Laudato si’ een belangrijke bijdrage kan zijn aan de vitalisering van de katholieke aanwezigheid in de 
Nederlandse samenleving.

4.3.3 Het Huis van Dominicus als proeftuin
De bijdrage die paus Franciscus heeft geleverd aan de traditie van het Katholiek Sociaal Denken, en 
met name de encycliek Laudato si’, reiken perspectieven aan die concreet handelen mogelijk maken 
en die tegelijkertijd een hoopvol uitzicht bieden op een dergelijk goed leven. Concreet betekent dit 
dat het huis van Dominicus een proeftuin wil creëren. Wij verwachten dat dit goed aansluit bij de in 
de wijk Oog in Al wonende jonge en veelal hoogopgeleide gezinnen die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan.



4.3.4 PR en communicatie 
Om meer mensen te bereiken, zijn het versterken van de PR & Communicatie en een versterking van 
de secretariële ondersteuning van belang. Plannen hiervoor zijn in aanleg ontwikkeld en zullen in 
2021 verder zijn beslag krijgen.

4.4 Tenslotte
We gaan in het Huis van Dominicus ook in 2021 door met samen zoeken naar wat kracht en zin geeft 
in het bestaan. Alle beschreven en voorgenomen activiteiten drukken op een eigen manier de visie 
uit dat de wereld de plaats is van verbinding met God en daarom van mensen met elkaar. 
In deze fase zijn we onder meer bezig te ontdekken wat de goede verhouding is tussen de 
onderdelen van en de activiteiten binnen het Huis van Dominicus. De samenhang ontstaat doordat 
we verbinding willen en zoeken: zoals een zwerm vogels allemaal dezelfde kant op vliegt zonder op 
elkaar te botsen, door dicht bij elkaar te blijven, oriëntatie naar het midden te zoeken en zich aan te 
passen aan elkaars snelheid, in een constante en vloeiende beweging. Paradoxaal genoeg leidt de wil
om te steunen op een dergelijke vloeiende beweging tot allerlei organisatorische vragen. Hoe zorg je 
voor een organisatie die het niet-organiseerbare ondersteunt? Wij hopen via onze ervaringen en de 
reflectie hierop bij te dragen aan het beantwoorden van deze vraag, die volgens ons fundamenteel is 
voor de toekomst van de kerkelijke aanwezigheid. 
Het Huis van Dominicus wil een plaats zijn 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 die bijdraagt aan ‘goed leven voor allen’. 

                Figuur 2 Een zwerm vogels boven Kanaleneiland.8

Bijlage 1 Organogram van het Huis van Dominicus 

8 Deze foto is gemaakt door de Utrechtse fotograaf Sijmen Hendriks. De overige foto's zijn van het Huis van 
Dominicus.
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Bijlage 2 Dragers van het Huis van Dominicus

Overzicht van groepen in Huis van Dominicus

Bestuur:
- Erik Borgman, voorzitter
- Annemarie Reinders, secretaris

- Marian Wester, penningmeester
- Hans Beemer, lid



- Leny Beemer, lid

Locatieraad:
- Anja van Leusden
- Robert Stok

Pastoraatsgroep:
- Leny Beemer
- Ank Rinzema
- Hans Wiegers

Denktank Cultuur:
- Anja van Leusden
- Raphael Rijntjes
- Marco Deterink
- Lieneke de Klerk
- Tinus Coppens
- Ank Rinzema
- Gert Jan van Groningen
- Ad van Dijk
- Wil Brakkee
- Hermen van Dorp

Andreas communiteit:

- Erik Borgman
- Annemarie Reinders
- Marian Wester
- Hans Beemer
- Leny Beemer
- Carolien Luijt
- Otto Vervaart
- Els van der Ree (tot april 2020)
- Hermen van Dorp

Programmaraad:
- Erik Borgman
- Anja van Leusden
- Raphael Rijntjes
- Robert Stok
- Leny Beemer
- Carolien Luijt
- Hermen van Dorp

-
- Coördinator: Hermen van Dorp



- Bijlage 3 Social Media
-
- Aantal views van filmpjes Ondertussen in de wijk Oog in Al op YouTube 

- Ondertussen in wijk Oog in Al……met - Datum - Aantal 
views

- Hans Wiegers (vrijwilliger kerk) - 7 april - 158
- Frank de Munnik (over troostmuziek in 

coronatijd) 
- 9 april - 337

- Uitvaartorganisatie Sense (over begraven) - 15 april - 384
- Bakkerij Brokking (klantcontacten) - 18 april - 165
- Raphael Rijntjes (wijkbewoner en ZZP’er) - 22 april - 197
- Liesbeth de Moor (wijkbewoner en ZZP’er) - 25 april - 400
- Koningsdag in kerk (digitale expositie 18 

kunstenaars)
- 27 april - 384

- Frans Middelham (koninklijke onderscheiding) - 29 april - 272
- Mevr Heuperman (100 jarige over 4 en 5 mei) - 1 mei - 377
- Brecht Molenaar (geestelijk verzorger Covid-

patiënten)
- 5 mei - 176

- St Noodopvang (opvang vluchtelingen in 
coronatijd)

- 9 mei - 402

- Anita Vermeire (docent in coronatijd) - 12 mei - 177
- Fam Adnan (Syrisch gezin over Ramadan en 

Iftar)
- 14 mei - 120

- Opticien Oog in Al (ondernemen richtlijnen 
overheid)

- 7 juni -   49

- Meester Ad (lesgeven in coronatijd) - 8 juni - 379
- Gijs Bannink (wijkbewoner over WO2) - 12 juni - 205
- Leny Beemer (terugblik online en opstarten 

vieringen)
- 1 juli - 109

- Mirjam van Noord (student zijn in coronatijd) - 27 juli - 186
-
- Aantal views online vieringen dagkapel/kerk

- Viering - Datum - Aantal 
views

- Dagkapel - 22 maart - 315
- Dagkapel - 29 maart - 183
- Dagkapel - 5 april 

(Palmzondag)
- 202

- Kerk - 9 april (Witte 
Donderdag)

- 192

- Kerk - 10 april (Kruisweg) - 105
- Kerk - 10 april (Goede 

Vrijdag)
- 159

- Kerk - 12 april (Pasen) - 98
- Dagkapel - 19 april - 120
- Dagkapel - 26 april - 121
- Dagkapel - 3 mei - 155
- Dagkapel - 10 mei - 244
- Dagkapel - 17 mei - 186



- Dagkapel - 21 mei 
(Hemelvaart)

- 48

- Dagkapel - 24 mei - 88
- Dagkapel - 31 mei (Pinksteren) - 187
- Dagkapel - 7 juni - 111
- Dagkapel - 14 juni - 124
- Dagkapel - 21 juni - 99
- Dagkapel - 28 juni - 101
- Kerk - 24 dec. (gezinsvier. 

Kerst)
- 540

- Kerk - 24 dec. 
Kerstnachtmis

- 373

- Kerk - 25 dec. Kerstmis - 144
-
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