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Voorwoord 
 
Het 70-jarig bestaan van de Dominicuskerk in Oog in Al herinnerde ons er in 2021 aan dat de 
gebouwen waarin wij het Huis van Dominicus gestalte geven, al zeven decennia een plek vormen 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 en aan de christelijke hoop op het koninkrijk van God. 
Het wil een plek realiseren waar de christelijke liefde 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, een plaats waar ze gezien en gehoord worden, 
waar verhalen gedeeld worden en waar zij kunnen ervaren dat ze ergens bij horen en kunnen 
meedoen.  
  
De invalshoek is de dominicaanse spiritualiteit van gebed, studie, gemeenschapsleven en prediking. 
Het Huis van Dominicus richt zich op de groei van een centrum van zingeving in de gebouwen van de 
Dominicuskerk. Al eerder is hiervoor een projectplan geschreven waarbij de koers is uitgezet. Hier is 
bijgekomen dat met ingang van 2022 het Huis van Dominicus de komende jaren een belangrijke rol 
zal spelen in de inhoudelijke begeleiding van katholieke kerkvernieuwing in Nederland. Dit biedt het 
Huis van Dominicus een unieke kans om naast een expertisecentrum, waar theorie en praktijk bij 
elkaar komen, een plek te zijn waar theologische visie op vernieuwing wordt ontwikkeld. 
	
We kijken in dit verslag terug, beschrijven wat er is gedaan, wat er op ons pad is gekomen en aan de 
hand hiervan blikken we vooruit naar de toekomst.  
 
Het Huis van Dominicus beschouwt het afgelopen jaar als een periode waarin wij vooral door de 
coronapandemie hebben geleerd dat er meer en gerichtere inzet nodig is als het gaat om zorg voor 
de aarde als gemeenschappelijk huis, zorg voor elkaar en voor onszelf. We willen op onze concrete 
plaats in de wijk Oog in Al en de stad Utrecht, maar steeds meer ook landelijk, kerkelijk present zijn 
door om te zien naar elkaar. De foto van de vaccinatiecampagne in de kerk op het voorblad drukt dit 
uit: ruimte bieden om mensen zonder verblijfsvergunning te laten vaccineren.  
 
Het gaat om solidariteit, soms offers brengen, het plaatsen van de kwetsbaren in het centrum van de 
aandacht en zo zelf opnieuw de eigen plaats in de wereld ontdekken. Als Huis van Dominicus gaan 
we zo de uitdaging aan om zichtbaar te maken hoe de kerk in de huidige religieuze, culturele en 
maatschappelijke situatie een hoopvolle boodschap kan geven. 
 
 
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 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 en een missionaire kerk. Een kerk die uitdraagt dat het draait om een goede relatie van 
mensen met God, met elkaar en met de aarde, waarbij iedereen is uitgenodigd actief aan deze goede 
relatie bij te dragen. Wij willen zo meebouwen aan een missionaire kerk die steeds opnieuw ontstaat 
en perspectieven aanreikt die concreet handelen mogelijk maken, en die tegelijkertijd een hoopvol 
uitzicht bieden op goed samenleven. 
 

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 existentiële vragen breed leven. Zo stellen veel 
mensen vragen rond het vormgeven van het leven en het vinden van een eigen identiteit, rond zin en 
betekenis, rond een vruchtbare omgang met tegenslag en mislukking, rond vertrouwen en 
geborgenheid. Ook leeft bij hen het vermoeden 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 van hieruit op zoek naar nieuwe vormen om het hedendaags leven te 
verbinden met kerk en geloof.  
 
Missie 
De missie van het Huis van Dominicus is gebaseerd op het vasthouden van oude verbindingen en 
tegelijkertijd op het leggen en versterken van nieuwe verbanden. Daarom wil het Huis van Dominicus 
in de lijn van de traditie van de dominicanen een plaats zijn waar mensen worden uitgenodigd zich te 
verzamelen met het oog op:   

• studie en reflectie 
• bezinning en meditatie 
• het vieren en uitdrukken van betekenis 
• onderlinge ondersteuning en opbouw 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 om lopende activiteiten met elan voort te zetten en vooral 
nieuwe activiteiten van de grond te krijgen door een grotere achterban te enthousiasmeren. Steeds 
meer merken we dat het Huis van Dominicus zich een positie heeft verworven als gezichtsbepalende 
plaats van kerkvernieuwing. Later in het verslag komen we hierop terug. Het Huis van Dominicus 
formuleert en realiseert niet alleen verschillende vernieuwende projecten op het grensgebied van 
kerk, samenleving en cultuur, maar poogt op dominicaanse wijze het zoeken naar en nadenken over 
een adequate bijdrage aan de noodzakelijke vernieuwing tot dragend onderdeel te maken van het 
eigen functioneren. 
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1.2 Dragers van het Huis van Dominicus  
In het Huis van Dominicus werken verschillende groepen als dragende partijen samen: de 
Andreascommuniteit die de initiatiefnemer is; de Locatieraad die de verbinding met de 
Samenwerkende Katholieke Parochies Utrecht, nu Sint-Martinusparochie, behartigt; de 
Pastoraatsgroep die de pastorale zorg voor de geloofsgemeenschap vormgeeft en de Stichting 
Vrienden van de Dominicus die via een denktank culturele activiteiten in de kerk en de pastorie 
bedenkt en organiseert. Al deze partners zijn vertegenwoordigd in de Programmaraad die ervoor 
zorgdraagt dat er met elkaar een samenhangend programma tot stand komt op het gebied van 
studie en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur. Het Huis van 
Dominicus is als een huis met verschillende kamers waar uiteenlopende thema’s aan de orde komen. 
Alle activiteiten en initiatieven beogen bij te dragen aan hoop, bemoediging en inspiratie.1  
 
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 daarbij gebruik van de sleutelpositie die coördinator Hermen van Dorp 
inneemt in het landelijk netwerk van katholieke organisaties.  
 

1.3 Gelovige presentie 
Vanuit een bestaande situatie van een vergrijzende en verzwakkende geloofsgemeenschap, als deel 
van een lokale kerk die moeite heeft de weg naar de toekomst te vinden, wordt gewerkt aan nieuwe 
vormen van gelovige presentie. Dit vraagt voortdurend bezinning op de eigen organisatie, de 
noodzakelijke aanpassingen en inspelen op wat er nodig is.  
 
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 om 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, tot en met de activiteiten in ons kerkgebouw. Het Huis van Dominicus wil 
aandacht hebben voor mensen met gevoelens van onzekerheid, kwetsbaarheid, wanhoop en angst. 
We proberen deze kwesties in een Bijbels perspectief te plaatsen en te ontdekken dat waarden als 
mededogen, solidariteit en menselijke waardigheid ons kunnen inspireren tot handelen zodat alle 
betrokkenen bemoediging, steun en hoop kunnen ervaren in moeilijke tijden.     
 
Te midden van alle beperkingen hebben wij als Huis van Dominicus vanaf het begin van de 
coronapandemie geprobeerd te kiezen voor wat er wél mogelijk was. Pionierend, uitproberend en 
nieuwe (digitale) wegen inslaand zijn we aan de slag gegaan om te ontdekken wat ons te doen staat 
en wat onze (on)mogelijkheden zijn. Volgens Erik Borgman – voorzitter van het Huis van Dominicus 
                                                
1 Zie voor meer informatie op de website www.huisvandominicus.nl en bijlagen 1 en 2. 
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en Programmaraad - 'wordt er in een periode van crisis iets van ons gevraagd'. Ook in een moeilijke 
tijd heeft het evangelie betekenis. We mogen uitstralen dat God onder alle omstandigheden met zijn 
mensen is: “God laat ons niet in de steek en wij mogen de mensen niet in de steek laten. We moeten 
daar zijn waar de mensen zijn, niet wachten of ze terugkomen, maar ze zelf opzoeken en delen in hun 
vreugde en angst, hoop en verdriet.” 
 
1.4 Inzet voor verbinding met mensen 
We zijn het afgelopen jaar nog meer naar mensen toegegaan, vooral naar ouderen, en hebben ze 
thuis opgezocht. Om te luisteren naar hun verhalen, met Pasen en Kerst een attentie te bezorgen, 
voor hen te koken, kaarten te sturen, mensen te bellen, mensen uit het nabijgelegen AZC met 
potentiële vrijwilligers in contact te brengen, de Huiskamer van de Wijk open te houden voor een-op-
een-contacten toen met groepen samenkomen onmogelijk was, online te overleggen, etc. We doen 
dit alles steeds vanuit de overtuiging dat het voor mensen belangrijk is zich verbonden te weten en 
deel uit te maken van een groter geheel. Dit heeft het Huis van Dominicus vanaf het begin voor ogen 
gestaan en is gedurende de coronapandemie versterkt. Enerzijds bieden de ervaringen die wij met 
het Huis van Dominicus opdoen materiaal voor nadere bezinning, anderzijds kunnen de resultaten 
van deze bezinning de verdere ontwikkelingen van het Huis van Dominicus bevorderen. 
 

1.5 Landelijke kerkvernieuwing: van Space for Grace naar Grace upon Grace 
Het afgelopen jaar is het Huis van Dominicus betrokken geraakt bij katholieke kerkvernieuwing op 
landelijk niveau. In veel katholieke geloofsgemeenschappen zoeken mensen naar nieuwe wegen om 
spiritualiteit inhoud te geven, om zich in te zetten voor anderen en om vormen van 
geloofsgemeenschap te ontwikkelen. Dit vraagt om creativiteit, denkkracht en durf. Het zijn 
zoektochten waarbij experimenteren, pionieren en innoveren belangrijke elementen zijn.  
 
De Stichting Porticus heeft in 2020 een programma opgezet om het werken aan de vitaliteit van 
katholieke gemeenschappen te stimuleren en te ondersteunen: Space for Grace. Ieder jaar worden 
tien projecten geselecteerd voor een programma van uitwisseling, inspiratie, 
deskundigheidsbevordering en monitoring. Het Huis van Dominicus maakte als project deel uit van 
de eerste jaargang. Onder de deelnemende projecten van Space for Grace bleek aan het einde van 
het Space for Grace-traject van een jaar sterk de behoefte te leven aan verdere ondersteuning voor 
de ontwikkeling van het eigen initiatief, aan voortgezet contact met andere vernieuwende 
initiatieven en het ontwikkelen van een samenhangende visie op kerkvernieuwing in Nederland 
onder de huidige omstandigheden. In 2021 is in overleg met Porticus besloten dat het Huis van 
Dominicus een centrale rol gaat spelen in de voorzetting en daaruit voortvloeiend de verankering van 
het Space for Grace-programma.  Het Huis van Dominicus gaat het vervolg van deze katholieke 
kerkvernieuwing in 2022 en 2023 nader organiseren. De voorlopige (werk)titel voor dit nieuwe 
project is Grace upon Grace.      
 
Uitgangspunt van deze landelijke kerkvernieuwing is dat kerkelijke vitalisering en innovatie essentieel 
zijn voor de toekomst van de katholieke kerk in Nederland. Het doel is dat er zicht ontstaat op 
mogelijkheden om deze concreet en vruchtbaar vorm te geven. Hiervoor is een alliantie nodig van 
dragende partijen die enerzijds breed toegankelijk is en anderzijds specifiek als het gaat om 
innovatiekracht en inzet voor de ontwikkeling van een vernieuwingsbeweging die leidt tot een 
missionaire kerk. In paragraaf 4.5 Toekomstmuziek wordt nader ingegaan op dit project.   



 5 

2. Kerk, gebouwen en de betekenis voor de wijk, stad en land  
 
Door de coronamaatregelen, vooral aan het begin van de pandemie en bij de aanscherping van de 
maatregelen eind van 2021, was het vaak improviseren als het gaat om het beheer van de 
gebouwen. Met name Robert Stok en Anja van Leusden hebben er vanuit de locatieraad op 
toegezien dat het gebruik van de verschillende ruimtes conform de richtlijnen van de overheid, de 
parochie en het bisdom plaatsvond. Het was enerzijds frustrerend om nee te moeten zeggen tegen 
aanvragen, maar anderzijds schiep het de nodige duidelijkheid. Niet alle fysieke activiteiten konden 
plaatsvinden. Online-vieringen en online-vergaderingen bleken goede alternatieven. Vanaf half mei 
mochten er weer fysieke vieringen gehouden in de kerk.  
Tijdens de coronaperiode 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 2022 nog 
meer onderzoeken en daarbij kijken of en hoe we met onze activiteiten op digitale manier kerkelijk 
present kunnen zijn.  
 

2.1 Maatschappelijk betrokken kerk 
De Dominicuskerk is in 2021 een aantal keren in gebruik geweest als locatie om mensen te 
vaccineren zonder verblijfsdocumenten of die om andere redenen moeilijk te bereiken zijn. Door de 
GGD-Utrecht is hiervoor een speciale vaccinatiecampagne opgezet. Vertalers werden bij de 
vaccinaties ingezet om te tolken en als dit niet ging, dan lukte het met handen en voeten om 
iedereen toch te registeren. Het is een goed signaal dat kerken méér doen dan het draaiend houden 
van de eigen gemeenschap en de ruimte niet uitsluitend gebruiken voor de zondagse vieringen. De 
Dominicuskerk werd op deze manier een beschutte plek voor de meest kwetsbare mensen. 
 

Anekdote tijdens de vaccinatie: 
Tijdens de vaccinatiecampagne van de GGD betraden mensen van diverse achtergronden de 
kerk. Zo ook Reza, een vrolijke man uit Eritrea die wordt begeleid door de stichting 
Noodopvang die in het Huis van Dominicus kantoor houdt. Met een aantal mensen zaten we 
buiten in de kloostertuin koffie te drinken en hij kwam erbij zitten om zijn twijfel te delen of 
hij zich moest laten vaccineren. In het gesprek dat volgde bleek dat hij het vaccin niet 
vertrouwde en liet daarbij het getal 666 vallen. Navraag leerde dat het getal 6 duivels zou 
zijn, omdat het voortkomt uit het getal 666 dat volgens de Openbaring van Johannes ‘het 
getal van het beest’ is. We konden hem desondanks overtuigen van het belang van de 
vaccinatie. Even later liet hij vol trots de pleister op zijn bovenarm zien.   

 

2.2 Kerk als plek van inzameling voor voedselbank 
Toen er signalen kwamen dat er nood aan was, werden in het portaal bij de Mariakapel spullen 
ingezameld voor de Voedselbank. Veel mensen uit de geloofsgemeenschap en de buurt, onder 
andere bij de buitenschoolse opvang van de Dominicusschool, droegen hieraan bij. Zo is er diverse 
keren een flinke hoeveelheid boodschappen opgehaald en ook waren er extra geldelijke giften van 
mensen uit de geloofsgemeenschap ten bate van de Voedselbank.  
Tijdens de festiviteiten bij Sint-Maarten op 11 november werd in samenwerking met de tegenover de 
kerk liggende Albert Heijn en de wijkvereniging Oog in Al, een grote inzamelingsactie georganiseerd. 
Deze actie stond onder leiding van Ank Rinzema en Hans Wiegers. De stagiaires (zie 2.6) hielpen met 
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de spullen aanpakken en sorteren. Onder het motto 'Deel mee!' zijn er tientallen dozen vol 
boodschappen voor de Voedselbank ingezameld. 
Hans Wiegers was bij al deze inzamelingsacties de spil. Daarnaast heeft hij in de stad directe 
contacten met onder andere De Wijkplaats en Stichting OMDUW. Deze diaconale organisaties 
worden mede door de Dominicuskerk financieel ondersteund.  
 

2.3 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 wel weer 
mogelijk mensen te ontvangen. Mede dankzij de kloostertuin van het Huis van Dominicus 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 weer sterker 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 met een zakje paaseitjes, een kaart 
met een afbeelding van Maria ter gelegenheid van de Mariamaanden 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 een kaart bezorgd door de pastoraatsgroep en een bezoekgroep bezocht 
mensen thuis en bracht ze desgewenst de Heilige communie.  
 

2.4 Een praatje op het kerkplein 
Het kerkplein is een belangrijke ruimte vóór de kerk en grenst aan een klein winkelcentrum. Niet 
alleen in de kerk willen we ontmoeting en verbondenheid tot uiting laten komen, maar ook 
daarbuiten. Een kerkplein leent zich hier goed voor. Het biedt ruimte voor ontmoeting maar het 
vormt ook de verbinding tussen kerk en wereld. Dit was reden om met een aantal mensen uit de wijk 
en het Huis van Dominicus te brainstormen over de herinrichting en verbetering van het kerkplein. Er 
zijn afgelopen jaar plannen gemaakt die erop gericht zij niet alleen het plein, maar ook de kerk meer 
onderdeel van de wijk te laten worden. Met het oog hierop willen wij het kerkplein veel 
nadrukkelijker inrichten tot een bijzondere plaats van ontmoeting, waar mensen-onderweg even tot 
rust kunnen komen, een praatje kunnen maken, kijken naar spelende kinderen of luisteren naar 
muziek of een voordracht. Een plein waar mensen zich verbonden voelen met elkaar en verbonden 
met een groter geheel, gesymboliseerd in een duurzame en groene inrichting. Ter herinnering aan 
Dominicus en omdat we allemaal op onze manier pelgrims zijn, noemen we ons nieuw ingerichte 
plein Pelgrimsplein.  
 
2.5 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 bezochten  alle klassen van de school, 
verdeeld over 24 groepen ook dit jaar de kerk. Onder leiding van Ank Rinzema, lid van de 
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pastoraatsgroep, krijgen de kinderen een rondleiding en wordt een verhaal verteld uit de Bijbel of 
een ander verhaal, zoals dat over Sint-Maarten.  
In het najaar heeft de Dominicusschool in de kerk een actie georganiseerd voor een project in Zuid-
Afrika. Leerlingen van de school hadden in de klas iets moois gemaakt en dat werd in de kerk 
tentoongesteld om te worden verkocht.  
 

2.6 Maatschappelijke stages 
Het Huis van Dominicus biedt jongeren de mogelijkheid een maatschappelijke stage te doen. In 2021 
hebben zeven 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 
begeleidde de jongeren hierbij. 
 

2.7 Het vinden van nieuwe dragers  
Afgelopen jaar is het gelukt om meer verbinding met de wijk Oog in Al te maken en 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 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 verder 
paragraaf 3.4: Herberg.  
 

2.8 Samenwerking met het parochiebestuur 
De verbondenheid van het Huis van Dominicus met de rest van de stad krijgt in eerste instantie vorm 
in verbondenheid met de Utrechtse Sint-Martinusparochie, waarvan de geloofsgemeenschap van het 
Huis van Dominicus deel uitmaakt. Het stedelijke parochiebestuur verbood in de eerste vier 
maanden in beginsel alle bijeenkomsten en liturgische vieringen in zijn gebouwen. Dankzij onze 
goede relatie met het parochiebestuur en onze zorgvuldige omgang met alle maatregelen is het 
gelukt om voor bepaalde bijeenkomsten toestemming te krijgen.  Zo is er naast de 
vaccinatiecampagne voor mensen zonder papieren de kerk verhuurd aan de huisartsen voor het 
geven van griepprikken. Dat heeft veel goodwill opgeleverd. Mensen waardeerden het dat dit kon in 
de kerk.  
De locatieraad speelde in al deze communicatieprocessen een belangrijke rol door zorg te dragen 
voor een optimaal gebruik van de ruimten, maar ook de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. 
De maatregelen noopten tot regelmatig overleg met het parochiebestuur, wat heeft geleid tot een 
groei in wederzijds vertrouwen en wederzijdse waardering. 
 

2.9 Sint-Martinusdag en het synodale proces 
Dat onze activiteiten door zowel pastoraal team en door het bestuur gezien en gewaardeerd worden, 
bleek al vaker. Dit werd nog eens benadrukt toen Erik Borgman uitgenodigd werd de overweging te 
houden op de jaarlijkse Sint-Martinusdag, die bedoeld is voor de hele parochie.  
De organisatorische perikelen rond de afhandeling van alle fusies zijn in de Sint-Martinusparochie 
grotendeels voorbij en de stadsparochie concentreert zich op de vraag wat haar betekenis kan en 
moet zijn voor Utrecht. Het komt goed uit dat juist nu het synodale proces plaatsvindt. Zoals bekend 
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heeft paus Franciscus alle gelovigen over de hele wereld opgeroepen na te denken over de missie 
van de kerk in de situatie waarin zij zich bevindt en op de rol die zij daarin te spelen hebben. In het 
voorjaar van 2022 zullen, met belangrijke input van het Huis van Dominicus, door de Sint-
Martinusparochie in dit kader verschillende bijeenkomsten plaatsvinden. 
 

2.10 Krachten bundelen met diaconale organisaties Utrecht 
In de coronatijd zijn veel netwerkmomenten niet doorgegaan terwijl de wereld niet stil stond. Het 
was daarom extra welkom dat wij in het Huis van Dominicus samen met de Katholieke Caritas 
Utrecht (KCU) in het najaar een stedelijke bijeenkomst konden organiseren voor Utrechtse diaconale 
organisaties. Doel was enerzijds elkaar beter te leren kennen en anderzijds te kijken of we met elkaar 
meer gezicht kunnen geven aan diaconale aanwezigheid in de stad. Tijdens deze bijeenkomst met 
bijna 30 deelnemers is geïnventariseerd wat er speelt in het werk, wat we voor en met elkaar kunnen 
doen en wat vervolgstappen zijn om als christelijk netwerk van betekenis te zijn voor de stad.  
We zullen met collega-organisaties drie keer per jaar een dergelijke bijeenkomst organiseren en zo 
de verschillende vormen van kerkelijke hulp aan mensen die dat om welke reden dan ook nodig 
hebben, beter zichtbaar maken. Het sluit goed aan bij wat wij als Huis van Dominicus willen: 
navolgers zijn van Jezus die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen.  
 

2.11 Belang van Dominicaanse verbondenheid 
Afgelopen jaar is gebleken hoe belangrijk het voor Dominicaanse plekken is om zich verbonden te 
weten met anderen en deel uit te maken van een groter geheel. Contacten zijn er gelegd met Plein 
van Siena in Amsterdam wat heeft geleid tot gezamenlijk bezoek aan de expositie over Maria 
Magdalena in het Catharijneconvent Utrecht. Verder is er contact gelegd met Dominicanenklooster 
Huissen om met elkaar na te denken over bundeling van krachten met als doel dominicaanse 
aanwezigheid in Nederland te versterken en te vergroten.  
In het najaar werd er door Dominicaans Platform Nederland een inspiratiedag in het 
Dominicanenklooster Zwolle georganiseerd. Er werden lezingen gehouden over dominicaanse 
identiteit, men ging met elkaar in gesprek over beeldvorming en best practices werden uitgewisseld.  
Met enige regelmaat wordt een activiteit van het Huis van Dominicus vermeld op de website van de 
Nederlandse dominicanen vermeld, waaronder een podcastgesprek met Tabitha van Krimpen, Jonge 
Theoloog des Vaderlands uit het programma Jonge Hemelbestormers.   
 

2.12 Communicatie: intern en extern 
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. In Gesprek worden de bij de geloofsgemeenschap betrokkenen op de hoogte 
gebracht van de activiteiten die plaatsvinden. Ondersteund door de redactie - Anja van Leusden, 
Gerard Luijten, Annemarie Reinders en Henriette Rockland – is Frans Middelham hierin, de dragende 
kracht. Afgelopen jaar kreeg Gesprek een nieuwe vormgeving en indeling. In het najaar is ter 
gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Dominicuskerk een speciaal jubileumnummer gemaakt 
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waarin, naast de activiteiten van het jubileumprogramma, elementen uit de rijke geschiedenis zijn 
beschreven. 
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3. Activiteiten in het Huis van Dominicus  
 
Het afgelopen jaar zijn we ons versterkt bewust geworden van het belang van het openstellen van de 
kerkruimte en andere ruimten in het Huis van Dominicus en van de mogelijkheden die dit biedt. We 
zien dat de kerk voor mensen méér is dan zo maar een plek. Het is een plek waar mensen echt even 
stil staan, waar ze bij elkaar komen, samen zijn, zorgen delen, troost vinden, hoop putten en zo 
gemeenschap ervaren. In de Mariakapel kunnen mensen een kaarsje opsteken, in de grote 
kerkruimte vieren we dagelijks de lauden en vespers, en op zondag de weekendviering. 
Hieronder wordt, aan de hand van de verschillende kamers van het Huis van Dominicus, een 
beschrijving gegeven van wat er zoal te doen is. Deze indeling is terug te vinden op de website. 
 

• 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. 

 
70 jaar Dominicuskerk in Oog in Al en Utrecht  
2021 was een gedenkwaardig jaar voor het Huis van Dominicus. Op 21 november 2021 vierden we 
het zeventigjarig bestaan van ons kerkgebouw.  

   
  Figuur 1 Feestelijke jubileumviering 21 november 2021 
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Met een jubileumprogramma werd niet alleen teruggekeken naar de rijke geschiedenis van de 
Dominicuskerk, maar ook met hoop vooruitgeblikt naar wat ons te doen staat in de komende jaren. 
De provinciaal overste van de Nederlandse dominicanen, René Dinklo, verwoordde dit in de 
feestelijke eucharistieviering als volgt: ‘Het zeventigjarig bestaan markeert geen einde maar een 
mijlpaal. Er naartoe is een weg afgelegd, maar de weg gaat verder!’ Er werd gememoreerd dat er 
vergeleken met een aantal jaren geleden in het Huis van Dominicus veel is veranderd. Plannen waren 
er al lang en er werden ook al eerder stappen gezet, maar in 2019 kwam alles in een 
stroomversnelling. Rondom de geloofsgemeenschap zijn nieuwe activiteiten gestart en is gebouwd 
aan een nieuw 'Huis'. Als het Huis gezien wordt als een klooster, dan is de kerk de kapel. De vieringen 
daar zijn van centrale betekenis, maar met de daar gevierde inspiratie als hart van het huis gebeurt 
veel meer.  
Na afloop van de viering was er op het kerkplein in een grote partytent een feestelijke bijeenkomst 
van de vele parochianen en anderen die aan de jubileumviering hadden deelgenomen. Er is geld 
ingezameld om plannen te realiseren voor een gedeeltelijke herinrichting van de kerk. In 2022 zullen 
hierin verdere stappen worden gezet.  

 
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. 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. 
Doorgaans gaat het om vieringen van woord en gebed, en vanaf december 2021 weer met 
communie-uitreiking. 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 
viering met muziek van de Franse dominicaan André Gouzes. Leden van de Andreascommuniteit 
gaan om de beurt voor.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Andere vieringen                                                                                                                                       
Eerste vrijdagviering – Iedere eerste vrijdag van de maand is er 's ochtends in de dagkapel een 
viering van woord, gebed en communie. 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 in kleine kring. 

Wereldwake - Om stil te staan bij de zorg om wat er in de wereld gebeurt, was er in beginsel iedere 
vrijdagmorgen een WereldWake. Met het opsteken van een kaarsje en dit te plaatsen op de 
wereldkaart wordt om licht gevraagd voor de mensen op deze plek. In dit meditatieve moment staat 
een ingrijpende gebeurtenis ergens in de wereld centraal, klinkt muziek, wordt een toepasselijke 
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tekst uitgesproken en het geheel wordt met gebed afgesloten. Tijdens de lockdown werden filmpjes 
van de WereldWake opgenomen en op YouTube gezet2.  

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. 

Speciale vieringen – Samen met de Antoniusgeloofsgemeenschap en Protestante Gemeente 
Utrecht West zijn afgelopen jaar twee keer oecumenische vieringen georganiseerd. Deze vinden bij 
toerbeurt plaats in de kerk die aan de beurt is, in januari in het kader van de Week van Gebed voor 
eenheid van christenen, in september in het kader van de Vredesweek. Daarnaast vonder in de de 
advents- en vastentijd oecumenische vespers plaats vinden. Vanwege de aangescherpte 
coronamaatregelen zijn deze vespers in 2021 online uitgezonden.  

Op zondag 18 september was er een speciale bijeenkomst in het kader van de Vredesweek.  In de Ulu 
Camii Moskee Utrecht was er een interreligieuze bijeenkomst waar deelnemers met stellingen met 
elkaar in gesprek gingen over het thema Vrede. Hieraan namen alle geloofsgemeenschappen deel in 
Utrecht-West: Ulu-moskee, Assoena-moskee, Liberaal Joodse gemeenschap, Protestantse 
wijkgemeente Utrecht-West, Antoniusgemeenschap en Dominicusgemeenschap. Verder was er op 4 
mei op het plein van de Antoniuskerk een herdenkingsbijeenkomst om stil te staan bij de mensen die 
zijn overleden aan de gevolgen van de oorlog. 
Op 2 november was er in het Huis van Dominicus een viering in het kader van Allerzielen. De 
bijeenkomst bood 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 de Dominicuskerk in 2021 vier doopzondagen geweest. Er is één doopviering 
gehouden in de zondagviering van 10.00 uur op het feest van de Doop van de Heer en drie 
doopvieringen om 12.00 uur. De Sint-Martinusparochie organiseert voorbereidingsbijeenkomsten 
voor alle ouders die een kind willen laten dopen. Daarnaast hadden diaken Lex Jansen en Ank 
Rinzema twee voorbereidende gesprekken met betreffende ouders en werd de doopviering 
voorbereid. 
 
Eerste Communie - Ter voorbereiding op de Eerste Communie heeft de Dominicuskerk samen 
met ouders een uitgebreid voorbereidingstraject ontwikkeld. Vanwege corona is hele traject en het 
Eerste Communie-feest in 2021 afgelast en doorgeschoven naar 2022.  
 
Ziekenzalving en uitvaarten - Bij een vraag om het Sacrament van de zieken te mogen ontvangen, 
wordt een beroep gedaan op pastores van de Sint-Martinusparochie. Bij overlijden van iemand van 
de geloofsgemeenschap zijn Leny Beemer en Magda de Jong als eerste beschikbaar om de uitvaart te 
verzorgen. In 2021 heeft Leny Beemer eenmaal een uitvaart geleid. Veel uitvaarten van leden van de 
geloofsgemeenschap vinden elders plaats. 

                                                
2 Het aantal views van WereldWake was gemiddeld 40 



 13 

 
Kerststal en kerstwensboom – Ieder jaar wordt op het kerkplein een grote kerststal opgesteld en is 
er ook in de kerk een kerststal te bewonderen. Afgelopen jaar hebben beide kerststallen opnieuw 
veel belangstelling getrokken.  
In de Mariakapel kon men een wens in de kerstwensboom hangen, een kaarsje opsteken en een 
bijdrage geven aan de Adventsactie voor een opvanghuis in Zimbawbe om moeders te helpen met 
veilig bevallen.   
 
Gezinskerstviering 2021 - Dit jaar was het niet mogelijk een gezinskerstviering te houden met 
publiek. Om die reden is de gezinskerstviering opgenomen en daarna op YouTube geplaatst. Het 
kerstverhaal was geschreven door 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. De viering werd als 
mooi en sfeervol ervaren en de opname is iets meer dan 100 keer bekeken.  
 
Vieringen in tijden van de lockdown – Gedurende de tijd van de lockdown werd de viering op 
zaterdag in de kerk opgenomen en vervolgens op zondag op YouTube gezet. In de eerste vier 
maanden van 2021 is op deze manier iedere week de kerkelijke viering verzorgd. Het was mooi om te 
zien dat naast de vertrouwde voorgangers, dominicaanse leken bereid waren om in een online-
viering voor te gaan. Een mooie bijkomstigheid was dat de vieringen op YouTube aanzienlijk meer 
kijkers trokken dan er anders op zondag de kerk bezochten.3   
Vanaf mei kwam er enige ruimte om weer fysieke vieringen te houden. Deze wekelijkse vieringen 
hebben, met in achtneming van de overheids- en parochierichtlijnen tot de jaarwisseling plaats 
gevonden.  
 
Getijdengebed – Eind 2020 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 wordt 
aan het begin van de dag de lauden en aan het einde van de dag de vespers gebeden. De vorm is 
eenvoudig en toegankelijk: psalmen worden gezongen, een Bijbelgedeelte klinkt op en de stilte 
wordt met elkaar gedeeld. We hopen elke dag het perspectief te laten doordringen waarin de 
Bijbelse teksten onze situatie plaatsen en vandaaruit deze situatie voor God te brengen. Een klein 
half uur uit de flow van het werk en de waan van de dag stappen, maakt de dag anders. Zo wordt een 
eeuwenoude traditie in eigentijdse vorm voortgezet.  
 
Op de achtergrond: veel vrijwilligers - 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 Frans Middelham een onvolprezen 
technische man die zorg draagt voor de online-activiteiten. Daarnaast zijn veel mensen betrokken bij 
de 'coronaproof' ontvangst en niet te vergeten de koffiezetters, als de richtlijnen het gezamenlijk 
koffiedrinken toelieten.  

                                                
3 Zie link Huis van Dominicus op YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUVo0Ywri27YCbI75oTDUzw 
 



 14 

Om onderlinge samenhang te benadrukken zijn er bijeenkomsten geweest op de momenten dat deze 
wel door konden gaan. De jaarlijkse parochiepicknick, door de Pastoraatsgroep georganiseerd en met 
inbreng van veel lekkers door parochianen, zorgde in de kloostertuin voor gezelligheid. Op het feest 
van Dominicus was een eucharistieviering met na afloop op het kerkplein een informeel samenzijn. 
 
Bloemen - De bloemversiering in de kerk wordt Iedere week met veel toewijding gemaakt 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. 
 
 

     
    Figuur 2 Bloemversiering 70-jarig jubileum 

 
Kerk naar buiten brengen - In een wekelijkse column schrijft Erik Borgman onder de titel Tekenen 
van de Tijd over wat hij ziet in de samenleving en stelt een bepaald onderwerp in het licht van 
Bijbelse verhalen. Deze columns zijn te lezen op de website van het Huis van Dominicus en worden 
verspreid via sociale media.  
 Verder heeft Borgman een aantal artikelen in het Katholiek Nieuwsblad geschreven over de 
rol van de kerk tijdens de coronapandemie. In het kader van Wereldvluchtelingendag verscheen in 
het magazine Tussentijds van de Samenwerkende Parochies Katholiek Utrecht een artikel over een 
jonge vrijwilliger van de Huiskamer die zich inzet voor een Afghaans gezin. Ook stond in het tijdschrift 
Roerom een artikel dat ging over innovatie in de kerk en hoe dat in het Huis van Dominicus vorm 
krijgt. 
 
  



 15 

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.   

 
Leerhuis Boek Genesis 
Najaar 2021 werd in het Huis van Dominicus het Bijbelleerhuis opnieuw opgestart. Onder begeleiding 
van de dominicaan Henk Jongerius is in een groep van 10 mensen met elkaar nagedacht over het 
Bijbelboek Genesis. Dit eerste boek uit de Bijbel is inspirerend en boeiend om over oude vragen en 
nieuwe invalshoeken met elkaar in gesprek te gaan.  

 
Leesgroep Eindelijk Volwassen 
Afgelopen jaar verscheen van Frits de Lange, Eindelijk volwassen: De wijsheid van de tweede 
levenshelft. Inspiratie halend uit theologie en filosofie, poëzie, wetenschappelijk onderzoek en 
levensverhalen schrijft De Lange over goed oud worden. Onder leiding van Frank de Munnik is er een 
leesgroep over dit boek georganiseerd om over de inhoud van het boek in gesprek te gaan. In vier 
avonden is met 14 deelnemers hierover met elkaar van gedachten gewisseld. Op donderdag 4 
november kwam auteur Frits de Lange in het Huis van Dominicus voor een lezing. De delen van de 
lezing werden afgewisseld met liedjes over wijsheid en ouderdom, gezongen door zangeres Eessa 
Frieman. De avond trok bijna 50 deelnemers.  

 
Meditatie 
Na de zomer heeft Marian Geurtsen online meditatieavonden rond het thema ‘Leven in mildheid’ 
gehouden. De livestreams waren vanuit de dagkapel om de deelnemers iets van die sfeer mee te 
geven. De avonden zijn over het algemeen goed verlopen en de tien deelnemers gaan in het voorjaar 
2022 weer meedoen.  

 
Jonge Hemelbestormers 
Het Huis van Dominicus vindt zijn wortels in de spiritualiteit van de dominicanenorde, die de orde 
van de predikers (ordo praedicatorum). De dominicaanse traditie legt het accent op de verkondiging 
van het evangelie van de nabijheid van het rijk van God en het onderzoeken van de consequenties 
hiervan voor het leven vandaag. Om hierover nieuwe geluiden te horen, vooral die van jonge 
mensen, organiseerde het Huis van Dominicus speciale bijeenkomsten met als titel Jonge 
Hemelbestormers.  
Oorspronkelijk vond dit programma fysiek plaats. Afgelopen jaar hebben we het online voortgezet en 
zijn er acht bijeenkomsten georganiseerd. waarbij Erik Borgman in gesprek gaat met een jonge 
theoloog of theologe. De sprekers bleken in staat op een authentieke manier over te brengen hoe zij 
in het leven staan, welke rol het christelijk geloof hierbij speelt en hoe zij in de toekomst de rol van 
de kerk zien. Jonge muzikanten verzorgden de muzikale omlijsting. Dit programma wordt op YouTube 
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goed bekeken4 en heeft ons nieuwe contacten opgeleverd onder jonge theologen, jonge musici en 
helpt om nieuwe netwerken aan te boren. Wij zijn in contact gekomen met de organisatie van de 
Jonge Theoloog des Vaderlands en zetten in op structurele samenwerking, waarbij we kandidaten 
voor deze onderscheiding de kans willen bieden om podiumervaring op te doen en te kijken of ze 
een rol kunnen spelen in het programma Grace Upon Grace. Dit heeft ertoe geleid dat een student 
theologie mee gaat doen in dit landelijke project. In februari kon de Jonge Theoloog des Vaderlands 
Tabitha van Krimpen worden geprogrammeerd. Van deze aflevering is ook een podcastgesprek 
gemaakt5.   
 

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 om zorg te dragen 
voor de schepping en ieders welzijn. Veel mensen zijn in de coronaperiode het belang gaan inzien 
van gezondheid, duurzaamheid en kwaliteit van leven. Het omzetten in daadwerkelijke actie blijkt 
daarbij echter een ander verhaal te zijn.  
Al eerder zijn we in contact gekomen met de landelijke werkgroep Laudato Si' van de Nederlandse 
Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen, en is daarmee intensief overleg 
gevoerd. Dit heeft geleid tot een breed opgezette online studiedag6 op 10 juni 20217 en een Ronde 
Tafel Gesprek op 27 januari 2022, eveneens online. Doel van beide bijeenkomsten was te 
inventariseren wat er op het terrein van duurzaamheid en integrale ecologie in katholieke kring 
gaande is door 

- na te gaan hoe we dat met katholieke en maatschappelijke organisaties kunnen bundelen en 
versterken;  

- te beraadslagen hoe wij daarbij de basis van de katholieke kerk effectiever kunnen 
betrekken; 

- de boodschap van hoop in te brengen in het debat rondom zorg voor de aarde en voor 
elkaar. 

 
Tijdens de online-studiedagen is het opvallend dat het verbreden en verdiepen van de invloed van 
Laudato Si’ als een belangrijke bijdrage wordt gezien aan de vitalisering van de katholieke 
aanwezigheid in de Nederlandse samenleving en aan de vitalisering van deze samenleving zelf. 
Daarom, maar zeker ook vanwege het momentum in kerk en samenleving is een sterkere coördinatie 
wenselijk om het gedachtegoed van Laudato Si’ verder uit te rollen in Nederland. Hiervoor is 
afgelopen jaar door een aantal katholieke organisaties gezamenlijk, waaronder het Huis van 
Dominicus, een projectplan ontwikkeld dat positief is ontvangen door een aantal fondsen. Hierdoor 
komt in 2022 een landelijk coördinatiepunt voor initiatieven die betrekking hebben op de zorg voor 
de aarde als ons gemeenschappelijk huis.  
Het Huis van Dominicus heeft in dit proces een rol gespeeld omdat we met partnerorganisaties 
constateren dat de vernieuwende bijdrage van Laudato Si’ bij het nadenken over duurzaamheid nog 
                                                
4 De jonge hemelbestormers waren achtereenvolgend: Nadia Kroon, Robert Jan Nijland, Daan Savert, Jasmijn Olk en Richard 
Steenvoorde. Het aantal views varieert tussen de 100 en 430. 
5 https://dominicanen.nl/2022/01/podcast-jonge-hemelbestormer-tabitha-van-krimpen/ 
6 Tweeënvijftig sleutelfiguren van organisaties zoals LTO Nederland, landelijke fondsen, katholieke organisaties, landelijke 
media, CNV, congregaties, PKN, politieke partijen namen hieraan deel. 
7 Het onlineprogramma is terug te zien via https://youtu.be/XCwEuUsk7Ow 
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te weinig bekend is en in katholieke kring niet goed op waarde wordt geschat. Gezamenlijk kunnen 
verschillende katholieke en maatschappelijke organisaties de visie van Laudato Si’ meer kracht 
bijzetten in het kerkelijk leven en in het publieke debat. We weten dat het gedachtengoed van paus 
Franciscus zich goed laat vertalen in concrete acties waaraan iedereen kan bijdragen.  
De ervaringen die we landelijk opdoen verbinden we met de zorgen die mensen in onze eigen stad 
en wijk hebben over de toekomst van de aarde en de toekomst van onze kinderen. Als Huis van 
Dominicus gaan we in 2022 in andere geloofsgemeenschappen in Utrecht initiatieven helpen 
ontwikkelen die erop gericht zijn de benadering van Laudato Si’ in het publieke domein opnieuw op 
de kaart te zetten. Daarnaast richten we 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.  
 

3.3 Podium 
 
 

 
 

 
Activiteiten in het Huis van Dominicus met een cultureel karakter vallen onder deze pijler. Dit 
onderdeel heeft in 2021 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. 

 
Kunstexpositie 70 jaar Dominicuskerk in Utrecht 

Een hoogtepunt afgelopen jaar was ongetwijfeld de jubileumkunstexpositie, geïnitieerd door de 
Denktank Cultuur. Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de Dominicuskerk is van 14 tot en 
met 28 november een expositie gehouden rond vier Utrechtse kunstenaars die de kerk in de 
beginjaren verfraaiden, en vijf hedendaagse kunstenaars.  

Bij de aankleding van de kerk in de jaren vijftig van de vorige eeuw waren Lambert Simon (glas-in- 
loodramen), Harry de Groot (Sint-Eloy-altaar), Ad van Roosmalen (smeedwerk en liturgisch vaatwerk) 
en Stef Uiterwaal (houten Mariabeeld) betrokken. Hun werk werd tentoongesteld en van toelichting 
voorzien. Ook was een Mariakazuifel te zien, in de jaren vijftig ontworpen door Wim van Woerkom. 
Deze oude kunstwerken werden afgewisseld met modern werk van kunstenaars uit de wijk Oog in Al: 
Fieke de Roij (beeldhouwer) Rob Meijer (schilder), Mr. Avenue (schilder en performer), Minke van de 
Vlerk (schilder, beeldhouwer en maker ruimtelijk werk) en Leonieke Rammelt (schilder). 

Met het tijdelijk aanbrengen van een enorm wit kruis, schuin liggend over de bovenkant van de 
kerkbanken, hebben Rob Meijer en Mr. Avenue een passend symbool bedacht om alle kunstwerken 
met elkaar te verbinden en de ruimte als geheel te betrekken bij de jubileumtentoonstelling: het 
grootste kruis van Utrecht, een cadeau aan de jarige kerk. 
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   Figuur 3 Het grootste kruis van Utrecht 

Vermeldenswaardig is nog dat Annemarie Reinders en Carolien Luijt ter gelegenheid van het 
stedelijke feest van Sint-Maarten een lichtsculptuur hebben gemaakt. In dit lichtgevende kunstwerk 
werden boeken uitgebeeld met daarboven een toorts als symbool van de Orde van Dominicanen. De 
lichtsculptuur heeft eveneens een plek gekregen in de jubileumexpositie. De tentoonstelling heeft 
meer dan 300 bezoekers getrokken. 

Van Podium naar online presentaties  
Op sociaal-maatschappelijk en cultureel gebied zijn door toedoen van de Denktank Cultuur in het 
Huis van Dominicus ook diverse andere activiteiten georganiseerd. In de eerste helft van 2021 
konden door de lockdown en bijbehorende maatregelen, activiteiten niet fysiek doorgaan, maar vaak 
met de nodige inventiviteit online toch doorgang vinden.  
 

Passiemuziek in de Goede week 
Tijdens de lockdown was in de Goede Week dagelijks een filmpje te zien waarin Frank de Munnik 
passiemuziek liet horen. Frank de Munnik (betrokken bewoner in de wijk en bekend van de podcast 
Bach van de Dag) vertelde daarbij over de achtergronden van deze muziek. Op deze manier kon men 
kennis maken met o.a. een middeleeuwse passie, de Mattheüs passie zonder koor, muziek waarin 
Maria Magdalena een rol speelt en een hedendaagse passie. De filmpjes werden goed ontvangen8. 
Ons netwerk werd uitgebreid en het Huis van Dominicus raakte beter bekend in de buurt.  
 

Kerk als plek waar kunst naar de wijk komt 
De jaarlijkse koningsdagexpositie kon ook dit jaar niet doorgaan. In plaats hiervan is een 
kunstwandelroute georganiseerd. In samenwerking met ondernemers en kunstenaars uit Oog in Al is 
het gelukt kunst te laten zien in winkeletalages en achter ramen van wijkbewoners. Naast het 
bekijken van de kunst werd door middel van het openen van een QR-code in een audiofragment 
verteld over de achtergrond van de kunstenaar of het kunstwerk. Meer dan 250 mensen hebben 

                                                
8  Variërend aantal views tussen de 100 - 350. 
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deelgenomen aan de kunstroute, waaronder de wijkwethouder Lot van Hooijdonk. Er kwamen veel 
positieve reacties op. Vooral de combinatie van het kijken naar kunst en luisteren naar 
achtergrondverhalen via de QR-code (meer dan 800 keer geopend) viel in de smaak. Verder heeft 
deze activiteit de band met de kunstenaars en de winkeliers in de wijk versterkt.  
Op 10 juli werd de voorstelling Margreet in de mooie kloostertuin van het Huis van Dominicus 
opgevoerd. Theatermaker Wilbert Slagboom was drie jaar toen hij een zusje kreeg dat maar een 
maand leefde. Zonder actieve herinneringen aan haar, maar opgroeiend met rouwende ouders gaf 
hij zichzelf de opdracht iets ‘goed te maken’. Deze ervaring heeft hij verwerkt in zijn voorstelling 
Margreet. De sfeer van de tuin en het geluid dat via koptelefoons tot de toeschouwers kwam, gaf 
een bijzondere intimiteit aan de voorstelling. 
 

Open Monumentendag Utrecht: een monument voor de toekomst 
Op 11 september, Open Monumentendag, heeft de Dominicuskerk, een gemeentelijk monument, 
haar deuren geopend om bezoekers de gelegenheid te geven om de schoonheid van de kerk van 
binnen te zien. Er waren rondleidingen waarbij een gids vertelde over de bouwstijl van de kerk en 
achtergronden belichtte van de verschillende kunstenaars die in de kerk een kunstwerk hebben 
gemaakt. Daarnaast was er een optreden van dichter Ruben van Gogh en jazzaccordeonist Rik 
Cornelissen met als titel: Odes aan het heelal. Zij brachten die middag een aansprekende mix van 
muziek en tekst. Soms traden ze samen op, met jazzimprovisaties en voordrachten, soms alleen, met 
eigen composities en gedichten.  

 
Klassieke concerten 
Na de zomermaanden is er aantal klassieke concerten geprogrammeerd. In een reeks van vier 
laagdrempelige zomerconcerten stonden de volgende optredens op het programma: Tal Canetti, 
cello, en Ursula Dütschler, klavecimbel (Beethoven en tijdgenoten), strijkensemble Libero (vier 
jaargetijden Vivaldi en Piazzola), Israel Golani, luit (Franse chansons uit de Franse renaissance), en 
Bauwien van der Meer, sopraan en Cecilia Bosman, piano (Vrouwen centraal). De twee laatste 
concerten zijn verplaatst naar het voorjaar 2022 vanwege aangescherpte coronamaatregelen.  
Opvallend was dat de twee eerstgenoemde concerten veel belangstelling trokken: topmusici die 
normaal op grote concertpodia optreden, waren nu te zien en te horen bij ons in de kerk.  
Enkele musici verbonden zich op bijzondere wijze aan het Huis van Dominicus. Pianist Jeroen Snijder, 
violiste Marthe van Wonderen en cellisten Tal Canetti, Gabriel Rodeiro en Berta Sanz speelden korte 
stukken die als muzikale intermezzi verschenen in onder andere de WereldWake en Jonge 
Hemelbestormers online.  
 

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. 
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Inzamelen voor de Voedselbank 
Ook dit jaar werden er in de Mariakapel spullen ingezameld voor de Voedselbank. Veel mensen uit 
de geloofsgemeenschap en de buurt droegen hieraan bij. In het najaar werd deze inzameling op de 
feestdag van Sint-Maarten herhaald onder leiding van Ank Rinzema en Hans Wiegers. 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. Hans Wiegers is bij al deze inzamelingsacties de spil en hij heeft 
contact met diaconaal werker van de Sint-Martinusparochie, Jouke Schat, om de projecten voor de 
advents- en de vastenactie in de Dominicus goed uit te voeren.  

 
Inzamelingsacties door MOV 
In 2021 was de Vastenactie, naast de reguliere deurcollectes, de belangrijkste activiteit. Tijdens de 
Vastentijd stond het project ‘Elk kind naar school in Zuid-Afrika’ centraal. Het doel van het project is 
om elk kind in de townships een goede start te geven qua gezondheid, goede voeding en 
kleuteronderwijs, waarna ze kunnen doorstromen naar het basisonderwijs en een vervolgopleiding 
met uitzicht op werk en inkomen. Op die manier kunnen deze kinderen de vicieuze cirkel van 
armoede doorbreken en een kans krijgen op een betere toekomst voor zichzelf, hun familie en 
gemeenschap. De Dominicuskerk en Dominicusschool hebben in samenwerking met andere kerken 
binnen de Sint-Martinusparochie en parochie Licht van Christus (Vleuten en De Meern) via allerlei 
acties geld ingezameld voor dit project. In het kader van deze vastenactie heeft de MOV op Tweede 
Paasdag een benefietwandeling georganiseerd langs twintig bijzondere bomen in Park Oog in Al. Dat 
werd op die vroege ochtend ook aangekondigd in de uitzending van Radio M in het programma 
Prettig weekend.  
De Dominicusschool heeft voor dit project een Goede Doelendag gehouden in de kerk, waar door 
leerlingen zelfgemaakte Afrikaanse kunstartikelen toonden en elke klas een optreden gaf met Zuid-
Afrikaanse muziek en liederen, zoals het volkslied. Tijdens deze dag kreeg Ad Elbertse, leerkracht van 
de Dominicusschool en al jaren de drijvende kracht achter de samenwerking tussen kerk en school, 
een porseleinen PAX-vredesduif uitgereikt na een toespraak van de voorzitter van PAX.9 De 
gezamenlijke acties voor dit project hebben €22.620,- opgeleverd. Dit project was met succes 
ingediend als Eigen Doelen project bij Vastenactie, die er een bedrag van €9.735,- aan heeft 
toegevoegd, waarmee een totaalbedrag van €32.355,- is overgemaakt naar Zuid-Afrika. 
 
Huiskamer van de Wijk 
Het meest zichtbaar, als het gaat om omzien naar elkaar, is de Huiskamer van de Wijk, geleid door 
Josien Folbert en Hermen van Dorp. Nieuwkomers en bewoners van de wijk Oog in Al ontmoeten 
elkaar wekelijks op dinsdagochtend, raken met elkaar in gesprek en leren zo elkaar beter kennen. 
Inzet is nieuwkomers beter thuis te doen raken in Nederland door ze te helpen de taal beter te 
spreken en te verstaan, maar de menselijke verbondenheid die ontstaat is goed voor alle 
betrokkenen. Het leidt tot allerlei soorten verbindingen en vormen van onderlinge hulp. 
In de Huiskamer is aandacht voor de verhalen van bewoners van het nabijgelegen AZC, voor mensen 
van de Stichting Noodopvang Dakloze Vluchtelingen Utrecht en voor wijkbewoners van Oog in Al. 

                                                
9 https://paxvoorvrede.nl/nieuws/berichten/vredesduif-uitreiking-meester-ad-elbertse-op-de-dominicusschool 
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Mensen weten goed de weg te vinden naar de Huiskamer. Deze is de afgelopen jaren een graag 
bezochte plek geworden waar verschillende werelden bij elkaar komen.10  
Afgelopen half jaar vond vanwege corona het contact vooral een-op-een plaats. Met name mensen 
uit het AZC waarderen dit. Hun leven was vaak geïsoleerd omdat ze vanwege de coronamaatregelen 
bijna geen andere mensen konden zien en spreken. Verheugend is dat we in 2021 nieuwe 
vrijwilligers hebben voor de Huiskamer hebben kunnen werven. 
De laatste tijd zien we in de Huiskamer hoogopgeleide statushouders met een medische 
achtergrond. Mensen die vol ambitie hier in Nederland wat willen doen en graag hun talenten willen 
inzetten in de gezondheidszorg en Nederlandse samenleving. Dit heeft ertoe geleid dat er contact is 
gelegd met Sint-Antoniusziekenhuis om mogelijkheden te verkennen voor een baan in de 
gezondheidszorg. Verder is het opvallend dat enkele van de vaste bezoekers van de Huiskamer op 
zondag naar de viering komen of geregeld in de Mariakapel bidden en een kaarsje opsteken.   
 

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”.  

 
Nachtwake tijdens de langste nacht 
Het plan was om in de langste nacht van het jaar, van 20 op 21 december, in de Dominicuskerk een 
nachtwake te houden om stil te staan bij het moeilijke leven van vluchtelingen. Zij ervaren zo vaak de 
donkere kanten van het bestaan in een vlucht naar veilig heenkomen. Helaas kon door de 
aangescherpte coronamaatregelen deze nachtwake niet doorgaan. De Nachtwake wordt nu 
georganiseerd in de nacht van 18 op 19 maart, waarbij wordt gestart met de vesper om 18.30 uur en 
geëindigd met de lauden van 8.30 uur. Tijdens de nachtwake klinken gebed, muziek, gedichten, 
psalmen en andere Bijbelse teksten, en er zijn momenten van stilte. Ook is er gelegenheid om kijkt 
de documentaire Shadow Game te kijken, over jonge alleenreizende vluchtelingen, en in gesprek te 
gaan met een van de makers.  

 
Kerk als plek van verbondenheid met andere religies 
De inzet om verbondenheid met andere gelovigen uit te drukken was de achtergrond van het 
initiatief om tijdens de Ramadan een Iftar-maaltijd te organiseren. Deze vond plaats tijdens de 
lockdown in het voorjaar, op 6 mei. Dit gebeurde samen met de Stichting Welkom in Utrecht die 
vluchtelingen in Utrecht in contact brengt met mensen uit de regio, Het Wilde Westen, dat 
wijkgericht activiteiten ontwikkelt op het gebied van kunst en cultuur, en de protestante gemeente 
van De Wijkplaats. Bewoners van het nabijgelegen Asielzoekerscentrum kookten voor anderen die 

                                                
10 Zie een post op Linkedin https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6890611576114597889/ 
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het financieel moeilijk hebben. In totaal werden 150 maaltijden gemaakt en met een persoonlijke 
boodschap van de koks uitgereikt op ons kerkplein. Vlak voor kerst is dit initiatief herhaald. Om 
oudere mensen in de wijk een hart onder de riem te steken zijn, wederom samen met Welkom in 
Utrecht en De Wijkplaats, kerstmaaltijden gemaakt. Bewoners uit het AZC kookten 125 maaltijden en 
deze werden op 23 december door vrijwilligers bij de oudere mensen in Oog in Al thuisbezorgd.  
 

Kopzorgen en Ruimte van Hoop 
Het Huis van Dominicus is al een tijd bezig om de achtergronden en de gevolgen van de epidemie van 
burn-out aan de orde te stellen. Wij zijn hierdoor in contact gekomen met jonge mensen 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 maakt en ervaringen met elkaar wil 
delen. Dit heeft geleid in 2021 tot het opzetten van een platform dat aandacht heeft voor wat het 
betekent om mentaal vast te lopen. Belangrijke spil hierbij zijn ervaringsdeskundigen die in het 
voorjaar zijn gestart met het maken van de website www.ruimtevanhoop.net. Op deze site worden 
artikelen en podcastgesprekken gezet die worden gemaakt door leden van de werkgroep.  
 
De insteek is om ruimte te bieden als mensen zich soms hopeloos voelen en elkaar te helpen om 
hoop te vinden. Door de coronapandemie is deze kwestie nog urgenter geworden. Uit berichtgeving 
komt steeds meer naar voren dat met name jonge mensen last hebben van de druk als gevolg van de 
overheidsmaatregelen: noodgedwongen thuiswerken, kinderen online lesgeven, weinig sociale 
contacten en geen ontspanningsmogelijkheden. Daarnaast hebben zij zorgen om behoud van werk 
als zzp’er of ondernemer, financiering van het (dure) huis en vaak ook nog de mantelzorg van ouders.   
 
Met Pasen is de website Ruimte van Hoop gelanceerd en de site wordt ondertussen goed bezocht.11 
Regelmatig zijn er nieuwe artikelen te lezen en zijn aansprekende mensen (Trimbos-onderzoeker 
Jolien Dopmeijer en schrijver Daan Heerma van Voss die een boek over angst heeft geschreven) 
bereid gevonden om mee te werken aan podcastgesprekken. Daarnaast wordt er gewerkt aan een 
plan om een boek uit te geven, waarin het onderwerp burn-out vanuit verschillende invalshoeken 
(sociologisch, medisch, psychiatrisch, maar vooral ook filosofisch en theologisch) wordt belicht. Met 
interviews maar ook theoretische uiteenzettingen komt er een staalkaart van relevante 
benaderingen en denkers. De eerdergenoemde activiteiten en initiatieven fungeren mede als bron 
van informatie en kennis voor het boek dat hopelijk in de loop van 2022 zal verschijnen.  

  

                                                
11 Tot nu toe is de site meer dan 1500 maal bezocht waarbij opvalt dat bezoekers terugkomen naar de site.   
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4. Pas op de plaats en vooruitkijken 
 
Tijdens een groot gedeelte van 2021 was sprake van een lockdown waardoor mensen lange tijd niet 
bij elkaar konden komen. We hebben in deze periode maar ook daarna naar manieren gezocht om 
toch een plek van verbondenheid te zijn en zorg voor elkaar vorm te geven. We hadden in 2020 al 
ervaren dat we in staat zijn snel in te spelen op onverwachte ontwikkelingen, dat we konden 
improviseren en mensen vonden die aanhaakten, maar ook dat we met een relatief klein aantal 
mensen zijn. Toch stond verbinden voorop en hierdoor werden we ook door andere organisaties als 
waardevolle en verbindende partner gezien.  
 

4.1 Wat we hebben geleerd 
We hebben bovenstaande bevindingen op de verschillende manieren mogen ervaren. Hieronder 
geven we een opsomming. 

• Door signalen op te vangen op gebied van kwetsbaarheid, en naar het verlangen bij 
mensen daaraan iets te doen, heeft dit binnen het Huis van Dominicus geleid tot 
initiatieven om contact te zoeken met door eenzaamheid bedreigde ouderen en te kijken 
hoe zij ondersteund kunnen worden. Ook zijn er op succesvolle wijze wijkbewoners 
gekoppeld aan asielzoekers om hen taalles te geven en op andere manieren te 
ondersteunen bij het vinden van hun verdere weg. In het verlengde hiervan zijn 
duurzame verbindingen ontstaan met organisaties in Utrecht die zich bezighouden met 
opvang, ondersteuning en integratie van nieuwkomers;  

• De gerichtheid van het Huis van Dominicus op brede cultureel-maatschappelijke vragen 
heeft ertoe geleid dat het Huis van Dominicus een sleutelrol heeft bij de bundeling en 
versterking van activiteiten van (katholieke) maatschappelijke organisaties om het 
denken en handelen vanuit de in de encycliek Laudato Si’ geformuleerde visie op 
duurzaamheid en integrale ecologie te versterken en verdiepen; 

• Steeds meer wordt het Huis van Dominicus gezien als op een bijzondere wijze 
vernieuwend project en is van daaruit gevraagd om nadere informatie of kennismaking 
zoals bij een werkbezoek van het Seminarie van de Remonstranten, vraag van St 
Martinusparochie Utrecht om ondersteuning bij Synodale proces, uitnodiging van Vrije 
Universiteit om deelname aan Ronde Tafel Gesprek rondom existentiële eenzaamheid; 

• De blijvende zorg voor het Huis van Dominicus om ook een plaats te zijn van 
dominicaanse contemplatieve aanwezigheid, heeft geleid tot het dagelijks bidden van de 
lauden en de vespers. Het dagelijks getijdengebed kent inmiddels een trouwe groep 
bezoekers, waarvan er meerderen bereid zijn als invaller voor te bidden of te zingen, en 
een bredere groep onregelmatige of incidentele bezoekers.  

 
Dit alles maakt naar ons idee duidelijk dat het Huis van Dominicus zich een positie heeft verworven 
als gezichtsbepalende plaats van kerkvernieuwing in Nederland. Het Huis van Dominicus formuleert 
en realiseert niet alleen verschillende vernieuwende projecten op het grensgebied van kerk, 
samenleving en cultuur, maar heeft het voortgaande en op dominicaanse wijze zoeken naar een 
adequate bijdrage aan de noodzakelijke vernieuwing tot dragend onderdeel gemaakt van het eigen 
functioneren. Dit is een mooi gegeven maar onze ambities gaan verder.  
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4.2 Vooruitkijken  
De komende tijd gaan we in het Huis van Dominicus verder met zoeken naar manieren om een plaats 
van geloof, spiritualiteit en bezieling voor de toekomst vorm en inhoud te geven. Inzet is om aan te 
sluiten bij de vragen die leven, de trends die zichtbaar worden, de kwesties die zich aandienen en 
verbindingen te leggen met groepen en individuen die daarmee direct te maken hebben. In het 
komende periode richten wij ons op de volgende thema’s:  
 

• Onze on-duurzame omgang met de aarde als ‘gemeenschappelijk huis’ en het belang van het 
vinden van alternatieven hiervoor door aan te sluiten bij het verlangen van mensen om hier 
iets aan te veranderen 

• waarbij mensen op zoek zijn naar samenhang en verbondenheid, maar vaak dreiging en   
tegenstellingen en polarisatie ervaren. 

• We proberen een antwoord te vinden op onze huidige ziekmakende omgang met onszelf en 
het zoeken naar helende zielzorg om een hoopvol antwoord te bieden op stress- en burn-
out-gerelateerde klachten.   

 
Deze kwesties zullen de komende periode het programma van het Huis van Dominicus bepalen en 
kleur geven aan de uiteenlopende activiteiten. Zij sluiten direct aan bij de actuele maatschappelijke 
situatie en het maatschappelijk debat, zij zijn goed te verbinden met de wijze waarop wij het als Huis 
van Dominicus zinvol vinden op deze situatie in te gaan en bij dit debat aan te sluiten, en zij maken 
een bij de actualiteit aansluitende toegang mogelijk tot de evangelische boodschap van de nabijheid 
van Gods rijk. Daarmee zijn ze onderdeel van een breed scala aan activiteiten op gebied van studie 
en debat, bezinning en spiritualiteit, ontmoeting en gesprek, kunst en cultuur.  

 
4.3 Voortzetting van activiteiten 
Het Huis van Dominicus gaat in 2022 verder met de thema's Zorg om de aarde als ons 
gemeenschappelijk huis, Zorg voor elkaar en Zorg om onszelf. We proberen de genoemde 
activiteiten in te bedden in deze thema's. We zetten veel voort: er is geen activiteit die ophoudt te 
bestaan. Dat is een bemoedigend signaal.  
 
4.4 Nieuwe activiteiten 
Nieuwe activiteiten in de komende periode zijn:  

• In samenwerking met het Huis van Dominicus en Broese Boekverkopers organiseert Via 
Jacobi op donderdag 31 maart een Jacobidebat met Willem Jan Otten en Marieke Lucas 
Rijneveld. Erik Borgman gaat met beide schrijvers in gesprek over wat kwetsbaarheid, troost 
en God voor hen betekenen. Deze avond vindt plaats in de Jacobikerk.  

• De Thomastoernee: onder het motto: Kom ook samen bidden, studeren, praten en eten! 
Stefan trekt langs vijf dominicaanse plekken, waaronder Utrecht, op vrijdag 8 april. Hij 
spreekt over hoe zijn grote medebroeder Thomas van Aquino nadacht over de goddelijkheid 
van Jezus.  

• In het kader van de Mariamaand mei is er een expositie van Utrechtse Maria’s in de kerk. Op 
6 mei houdt Arnold Huijgen een lezing over zijn boek: Maria - Icoon van genade (2021). Zijn 
lezing wordt opgeluisterd met een muzikaal optreden van kwartet Oculus met Marialiederen. 
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• Voor onze gastvrouwen en -heren organiseren we een workshop Gastvrijheid om onze 
gerichtheid naar buiten meer te benadrukken. 

• In het voorjaar start een leesgroep rond het boek Troost: Als licht in donkere tijden (2021) 
van Michael Ignatieff. 

• De voorjaarsserie met Klassieke muziek op zondagmiddag gaat van start op 13 maart met 
een middag Weense muziek. Andere concerten worden gehouden op 10 april, 8 mei en 12 
juni. 

• In het kader van de nadere implementatie van het gedachtengoed van Laudato Si' willen we 
toewerken naar een publieksbijeenkomst in de Dominicuskerk. 

• Er zijn plannen om fysieke bijeenkomsten te organiseren voor en door mensen die mentaal 
vastgelopen zijn, als spin-off van het programma Kopzorgen. 

• Opnieuw organiseren we een netwerkbijeenkomst voor diaconale organisaties in Utrecht, in 
samenwerking met Katholieke Caritas Utrecht. 

   
4.5 Toekomstmuziek: katholieke kerkvernieuwing 
Afgelopen jaar is gebleken dat het Huis van Dominicus talrijke mogelijkheden in zich heeft om zowel 
lokaal als nationaal met impact actief te zijn ten dienste van de kerk en de wereld. Als Huis van 
Dominicus zijn wij zelf een voorbeeld van een initiatief op gebied van kerkvernieuwing en namen 
deel aan Space for Grace. Bij andere initiatieven die meededen in Space for Grace is gebleken dat er 
behoefte is, om na deelname, aan ondersteuning voor de verdere ontwikkeling van het eigen 
initiatief en aan contact met andere vernieuwende projecten.  
 
Het Huis van Dominicus gaat de komende twee jaar met steun van Porticus dit vervolg organiseren. 
Als voorlopige (werk)titel heet dit nieuwe project hebben: Grace Upon Grace. Inzet hierbij is de 
vernieuwende projecten op het katholieke erf zich te laten vormen tot bouwstenen van een 
vernieuwende kerk. Het gaat bij Grace Upon Grace om lerend onze visie te verdiepen en de 
opbrengst daarvan in te zetten om de kerk voor de toekomst te vitaliseren. Wat wij van elkaar leren, 
komt naar onze overtuiging ten goede aan onze initiatieven, maar langs deze weg ook aan de 
katholieke kerk in Nederland.  Want met de lokale kerk kan het alleen goed gaan als het met de kerk 
als geheel goed gaat, en omgekeerd. 
 
Het Huis van Dominicus ziet zijn rol in dit tweejarige project als volgt: 

• Organiserend met betrekking tot de activiteiten van de beoogde vernieuwingsbeweging. 
• Faciliterend met betrekking tot de vragen, noden en verlangens van de deelnemende 

projecten en initiatieven en met name aan het bevorderen van kennis en kunde. 
• Stimulerend met betrekking tot het versterken van hun bewustzijn in de rol als vernieuwers 

in de actuele context van Nederland. 
• Initiërend en richtinggevend met betrekking tot de nadere spirituele en theologische scholing 

als onderbouwing van het werken aan vernieuwing en vitalisering van de katholieke kerk. 
• Regisserend en verdiepend met betrekking tot het publiceren van overdraagbare resultaten 

van het werk van de vernieuwingsbeweging. 
• Verankerend bij de opbrengsten van het ‘grotere gesprek’ in de voortzetting van het Space 

for Grace-programma.  
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• De zichtbaarheid vergrotend van deze vernieuwingsbeweging en deze dusdanig naar voren 
brengen dat het helpt om de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland op een nieuwe manier te 
laten functioneren als een missionaire kerk. 

 
Om dit ambitieuze programma goed uit te voeren zijn PR & communicatie van belang om katholieke 
vernieuwing goed zichtbaar te maken. Plannen voor personele uitbreiding hiervoor zullen in 2022 
verder zijn beslag krijgen. 
 

4.6 Tenslotte: Een goede relatie met God, met elkaar en met de aarde 
We gaan in 2022 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. Ze vormen niet het antwoord op het ingewikkelde vraagstuk dat 
kerken steeds meer leeg raken, maar ze wijzen wel in een bepaalde richting. Het zijn 
olifantenpaadjes, weggetjes die volop worden gebruikt door mensen die zich open stellen voor wat 
er op hun pad komt en dit avontuur aangaan. Met als inzet een kerk die als missie uitdraagt dat het 
draait om een goede relatie van mensen met God, met elkaar en met de aarde. De missionaire kerk 
waaraan doorlopend moet worden gebouwd, die perspectieven aanreikt, die concreet handelen 
mogelijk maakt en die tegelijkertijd een hoopvol uitzicht biedt op goed samenleven met elkaar. 
Hiermee wil het Huis van Dominicus een plek zijn waar ieder mens kan leren hopen en geloven dat er 
altijd toekomst is en we iedere dag opnieuw mogen beginnen. 
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Bijlage 1 Organogram 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 

 
Coördinator: 

- Hermen van Dorp 
 
Programmaraad: 

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

 
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: 

- Hans Beemer 
- Leny Beemer 
- Erik Borgman 
- Carolien Luijt 
- Annemarie Reinders 
- Marian Wester 
- Otto Vervaart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


