–

Inhoud
70 Jaar Dominicuskerk – Erik Borgman
1
Viering wijdingsjubileum
2
Een historische schets – Otto vervaart
4
Uit de kroniek van de bouwpastoor – Annemarie Reinders
6
Jubileumexpositie
14
Zoektocht naar herkomst Mariakazuifel – Annemarie Reinders
16
Buurmeisje – Liesbeth de Moor 21
De Dominicus als plek van dominicaanse aanwezigheid – Leny Beemer-de
Vos en Erik Borgman 24
Koster – Liesbeth de Moor
26
Zanger – Liesbeth de Moor
30
Het Huis van Dominicus als plek van verbinding – Hermen van Dorp 34
Nieuwe uitstraling – Anja van Leusden
37
Activiteiten in november
41

GESPREK is het blad van het Huis van Dominicus, onderdeel van de SintMartinusparochie. De redactie bestaat uit: Henriëtte Rockland, Gerard
Luiten en Frans Middelham. Deze speciale jubileumeditie is samengesteld
door Anja van Leusden en Annemarie Reinders.

70 Jaar Dominicuskerk
Trouw bewaren
‘Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren’, zegt
Jezus (Lucas 11,27). Door de tijden heen en over de hele wereld verspreid
hebben mensen de Bijbelse boodschap tot zich laten doordringen en er
vanuit geleefd. In de kerk komen deze Bijbelse woorden tot klinken. De
God die ze ter sprake brengen, wordt er geëerd en bezongen, aangeroepen en gedankt. Er wordt eucharistie gevierd, gedoopt en gevormd. Er
wordt vergeving aangezegd en ontvangen. Er worden paren getrouwd en
priesters gewijd. Mensen worden gezalfd als zij ziek zijn en uitgevaren als
ze zijn gestorvenen, dit in de hoop op de verrijzenis. Dat gebeurt in goede
en kwade dagen, in tijden van oorlog en van vrede, in tijden van gebrek en
van overvloed, in tijden van vreugde en van verdriet. Sommige mensen zijn
dagelijks en wekelijks in de kerk te vinden, omdat zij niet zonder haar
kunnen. Anderen komen zo af en toe. Weer anderen kennen het
kerkgebouw alleen van buiten, maar weten zich gedragen door het gebed
dat daar ook voor hen plaatsvindt.

Viering wijdingsjubileum
Op zondag 21 november wordt het 70-jarig
wijdingsjubileum van de Dominicuskerk Utrecht
gevierd. Om 10.00 uur is er een eucharistieviering
waarin de dominicanen René Dinklo (provinciaal
overste) en Jozef Essing (oud-moderator) voorgaan.
Na de viering is er, tot ongeveer 13.30 uur, een feestelijk samenzijn.
Onder het genot van een drankje met wat lekkers erbij blikken we
terug en kijken we vooruit. U bent van harte uitgenodigd.
Graag aanmelden via info.dominicus@katholiekutrecht.nl.
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Dit jaar gedenken en vieren wij dat onze Dominicuskerk op 22
november 1951 werd ingewijd. Al zeventig jaar is het een plaats van en
voor mensen die hoorders en ontvangers, bewaarders en doeners,
bestudeerders en bezingers van het woord van God willen zijn.
Telkens nieuw
‘Gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren.’ Jezus
doet deze uitspraak volgens het Lucasevangelie in reactie op een uitroep
van een vrouw: ‘Gelukkig de schoot die U heeft gedragen, en de borsten
waaraan U hebt gezogen. Zo suggereert Hij dat Hij geboren is uit en
gevoed wordt door de trouw van hen die proberen te geloven. In ieder
geval wordt het geloof in hem en zijn God dankzij hen telkens opnieuw
geboren en leeft zijn levengevende Geest in hun trouw.

Geloof blijft niet onveranderd. Het ontstaat steeds weer uit hetgeen
vorige generaties hebben bewaard en ontdekt, uit wat het huidige leven
vraagt en biedt en uit de toekomst die door de nabijheid van Gods
koninkrijk wordt gewekt. Geloof heeft tegenwoordig een andere gestalte
dan zeven eeuwen geleden en krijgt anders vorm dan zeventig jaar terug.
Wanneer we zeventig jaar verder zijn, zal het opnieuw anders zijn. En hoe
het er over zeven eeuwen uitziet, is even onvoorstelbaar als hoe ons
leven en spreken, onze allergieën en voorkeuren dat in 1321 waren. Maar
ook dan zullen mensen proberen te ontdekken wat het in hun tijd en in
hun leven betekent dat – zoals het zal klinken in het evangelie wanneer wij
op zondag 21 november ons jubileum vieren – Jezus is gekomen ‘om te
getuigen van de waarheid’ en Hij zo kan worden nagevolgd dat dat ook
zijn volgelingen ‘uit de waarheid’ zijn (Johannes 18,37).
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Dominicaans
‘Waarheid’, vertitas, is het motto van de dominicanenorde. De Dominicuskerk is vanaf zijn inwijding een dominicaanse kerk. Aanvankelijk betekende
dit dat de voorgangers paters dominicanen waren en dat de liturgie er
gevierd werd en er werd gepreekt volgens de eigenaardigheden van hun
orde. Vanaf de jaren 1980 spanden de dominicanen zich in parochianen
tot mede-dragers van de kerk te maken. Het dominicaanse zoeken naar
waarheid en het aan andere overdragen wat door middel van studie en
bezinning was ontdekt, schoot ook in leken wortel. Vandaag de dag is een
groepje lekendominicanen, de Andreascommuniteit, doende de
Dominicuskerk tot het hart te maken van een spiritueel centrum op
dominicaanse grondslag.
Gebed en prediking, studie en gemeenschapsleven zijn nog altijd de
pijlers van de dominicaanse spiritualiteit. Zij zijn erop gericht de tekenen
van de tijd te verstaan en te ontdekken hoe God vandaag de dag bij ons is,
erop gericht dat wij leven hebben en wel in overvloed (vgl. Johannes
10,10). Van daaruit kunnen wij ontdekken wat wij mogen hopen, moeten
zeggen en kunnen doen.
In dit jubileumnummer van Gesprek valt over het verleden te lezen in
fragmenten uit de kroniek die bouwpastor J.M.E. Bruens bijhield. Er wordt
verteld over de manieren waarop de verbinding met de dominicaanse
traditie in de loop van de tijd gestalte kreeg en nu krijgt. Aangeduid wordt
hoe het Huis van Dominicus op basis van deze traditie nieuwe wegen
verkent om onder hedendaagse omstandigheden heil van mensen te
bevorderen. Tot slot wordt nog iets gezegd over plannen om het
kerkgebouw en het plein voor de kerk aan te passen aan wat nu nodig is.
Want niemand weet of, als wij zeventig jaar verder zijn, de
Dominicuskerk er nog is. Dat is ook niet waar het om gaat. Het gaat erom
dat het Huis van Dominicus nu, zeventig jaar na de inwijding van de kerk,
een kruispunt is van activiteiten, een broedplaats van nieuwe visies, de
geboorteplaats van grotere en kleinere initiatieven en, niet te vergeten,
een plaats van verstilling en gebed. Zo ontvangen wij Gods toekomst.
Daar gaan we mee door. Dankbaar en vol overtuiging.
Erik Borgman
voorzitter van de programmaraad van het Huis van Dominicus
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Terugblik
Een historische schets
De orde van de dominicanen of
predikheren is al eeuwenlang in
Utrecht aanwezig. Men stelt dat
er al in 1232 een aan Andreas
gewijde kerk was. Straatnamen
als de Predikherenstraat en het
Predikherenkerkhof herinneren
hieraan. In 1583 werden kerk en
klooster gesloopt. Tijdens de
Republiek werden katholieken
op den duur gedoogd. De
dominicanen hadden in Utrecht
twee zogeheten staties, vanaf
circa 1636 aan de Walsteeg en
later tot 1764 ook aan de
Dorstige Hartsteeg.
In 1850, dus vlak na de
herziening van de grondwet van
1848 waarin de katholieke
gelijkstelling werd bevestigd,
verrees aan de Mariaplaats een
Dominicuskerk. Deze werd in
1940 gesloopt. De naam van
deze kerk werd later gegeven
aan de kerk die in Oog in Al
werd gebouwd. Deze wijk
ontstond in de jaren veertig aan
de westkant van Utrecht. Na de
oorlog kwam er met name

bebouwing in het gebied aan de
kant van het latere westelijke
tracé van het AmsterdamRijnkanaal. In 1951 werd aan de
Händelstraat de Dominicuskerk
gebouwd, met toen nog boomgaarden erachter. De kerk is
gebouwd naar een ontwerp van
architect Herman van Putten als
neoromaanse basilica in de stijl
van de zogenaamde Bossche
school.
Onder het toeziend oog van
bouwpastoor J.M.E. Bruens
bouwde men in hoog tempo de
kerk. Op 22 november 1951,
tien maanden na de start van de
werkzaamheden, werd de kerk
ingewijd door Mgr. B.J. Alfrink,
aartsbisschop-coadjutor van
Utrecht. Tot 1992 was de pastorie een klein stadsklooster van
de dominicanen. Enkele van hen
deden de zielzorg in de parochie,
andere hadden landelijke taken,
bijvoorbeeld voor een aantal
tijdschriften.
De namen van verschillende dominicanen die in het
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met leden als Jos Becking en, in
de tijd van Jos Oorsprong, Anita
Geurts – kon dit koor grote
hoogten bereiken en bijdragen
aan vieringen waarin ruimte was
voor de beleving van jongeren.
Begin jaren negentig werd
duidelijk dat de dominicanen niet
langer op de pastorie zouden
wonen. Pastoor Jan Goes moest
de communiteit opheffen. De
vrijgekomen ruimtes werden
vervolgens verhuurd. In 2011
gaven de dominicanen de
Dominicusparochie terug aan het
aartsbisdom.

klooster woonden, roepen nog
steeds herinneringen op. In de
jaren zestig waren er
bijvoorbeeld pastoor Voss en
kapelaan Harrie Salemans,
bekend van vele gespreksgroepen. De kapelaans Schoof en
Merk bleven lange tijd in Oog in
Al. Zij gaven
godsdienstonderwijs op de
Dominicusschool.
Pater Schoof richtte in 1964 het
jongerenkoor op dat tot in 2000
bleef bestaan. Michaël
Steehouder begon in 1973 met
het schrijven van (lied)teksten
voor André Telderman. Dankzij
de actieve liturgiewerkgroep –

Otto Vervaart
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Beginjaren
Uit de kroniek van bouwpastoor Jan
Bruens o.p.
Pater Jan Bruens o.p. (op de foto
in het midden bij zijn 25-jarig
priesterjubileum) kreeg in 1950 de
opdracht voorbereidingen te
treffen voor de bouw van de
nieuwe Dominicuskerk in Oog in
Al. Binnen een jaar kon hij de
eerste steen leggen en op
22 november 1951 werd de kerk
plechtig geconsacreerd.
Vijf dagen voor dit feestelijke
begin startte hij met een kroniek
om wetenswaardigheden voor het
nageslacht vast te leggen. Hij
schreef alle bijzonderheden op en
plakte diverse krantenartikelen
erbij. Daarnaast legde hij een
album met foto's van de bouw aan.

Vijf inkijkjes
Annemarie Reinders heeft zich afgelopen zomer over deze kroniek
gebogen en de hele tekst overgetypt. Gaandeweg bleek dat er enkele rode
draden door het logboek lopen. Allereerst heeft Bruens knipsels
verzameld over de materialen waaruit de kerk is opgebouwd. Dat het af
en toe pionieren was in het zand van Oog in Al, blijkt uit de vele notities
over de bouw van de bijgebouwen en de uitgestelde aanleg van voetpad
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en omliggende tuin. Voor ons is het interessant dat hij bij de aankleding
van de kerk steeds de namen van de kunstenaars vermeldde. Een vierde
lijn is pastoor Bruens’ betrokkenheid bij zijn parochianen, die veel
bijdroegen aan de totstandkoming van kerk en toebehoren. Zo schrijft hij
bijvoorbeeld over de mensen van het Sint Dominicusfonds, de dames die
de vele paramenten borduren en het opgerichte kerkkoor. Uit de
kronieken wordt ook duidelijk hoe Bruens zich van meet af aan heeft
ingezet om de Sint-Dominicusschool te bouwen.
Over al deze onderwerpen kunt u hier iets lezen. De cursieve
teksten zijn citaten uit de kroniek en de ingeplakte knipsels. De schrijfwijze is aangepast aan onze moderne spelling.
Bouwen op het zand
22 November 1950. Architect Herman van Putten ontwierp de kerk en
aannemer Nelissen voerde de opdracht uit. In het personeelsblad Nelissen
Nieuws schreef Van Beelen in november 1951: De natuursteen-kolommen
zijn van Ettinger tufsteen geleverd door de Fa. Bergmeyer. Het altaar met
kolommen van natuurgraniet, doopvont, eerste steen en wijwaterbakken
Pouillenay (blauwe hardsteen), treden van het altaar in comblanchien [Franse
wit-roze steen], vloer van het presbyterium en absis in Solenhofer [zoutsteen
met fossielen] geleverd en gemaakt door de Firma Linschoten. Vloeren van het
middenschip zijbeuken en voorruimte in Solenhofer geleverd door de Firma de
Groot en gelegd door de Firma Hordijk uit Utrecht. De deuren zijn gemaakt van
eikenhout, de panelen bewerkt met beeldhouwwerk geleverd door de Firma
Straver & Zn. te Haastrecht. Het beeldhouwwerk werd vervaardigd door een
bekende Goudse beeldhouwer. Het schilderwerk werd uitgevoerd door de Firma
Zijlstra uit Maarssen. Een siersmeed ijzerwerk door de Utrechtse siersmid de
Groot, het is de moeite waard om dat te zien, o.a. de krukken van handgrepen
van de deuren, kaarsdragers en preekstoel. Het middenschip is voorzien van 10
kroonlampen, ook gemaakt van siersmeedwerk. Zo hebt U dan een klein
overzicht gekregen van de kerk in Utrecht.
In een volgend Nelissen Nieuws volgen nog enkele details. De stalen spanten
werden geleverd door de firma Custers uit Venray. Het dak is gedekt met rode
verbeterde Hollandse pannen, de muren zijn gemetseld van kloostermoppen,
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buiten rood genuanceerd en
binnen geel-roze. Deze steen is
geleverd door Terwindt uit
Kerkdriel. De sierbanden onder
de gootlijsten zijn alle op de
begane grond in mallen gereed
gemaakt. De glas-in-lood ramen
zijn ontworpen door Lambert
Simon uit Utrecht. Het kruis op
de gevel en al het andere
siersmeedwerk waaronder twee
ambo's zijn gemaakt door De
Groot uit Utrecht. De banken en
andere kerkmeubelen werden
weer, evenals voor
Roelofarendsveen in Alphen aan
de Rijn gekocht. Dit keer van
mahonie wat jammerlijk niet
geheel in harmonie is met de eiken deuren. Het schilderwerk werd uitgevoerd
door de fa. Zijlstra uit Maarssen, terwijl, maar dat spreekt vanzelf, het
loodgieterswerk alsmede de koperen bedekking van abscis gemaakt is door de
Utrechtse Loodgieterscombinatie.
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De ‘pastorie’ in de boomgaard.
In november 1951 trok De Pastoor naar zijn ‘pastorie: de directiekeet van de
bouw, waar hij met toestemming van B en W zolang mag wonen tot de pastorie
klaar is. Vanaf het begin van zijn komst is hij tot deze datum gast geweest in de
Kanaalstraatpastorie. Hij blijft daar voorlopig nog warm eten, de boterham vindt
hij in zijn keetje ’s morgens en ’s avonds.
De Directiekeet, thans gepromoveerd tot een woning. Een waar
crepeergeval, maar er is uitkomst in zicht want (hoe gek het ook misschien
moge klinken) de aannemer Zantkuyl uit Utrecht is begonnen met het bouwen
van een nieuwe pastorie. Wij hebben er ons eerst vele maanden op vele vellen
papier mee geamuseerd en het is billijk dat nu een ander eens een kans krijgt!
Aanleg van het plein
Pastoor Bruens bleef ook na opening van de kerk druk met allerhande
bouwzaken. Het braakliggende terrein rondom de kerk was een ware
ergernis. Het duurde vele jaren voordat de bestrating en de tuin waren
aangelegd.
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Op 11 januari 1952 schrijft hij: De eerste werkzaamheden beginnen voor
de bouw van de pastorie en sacristie, die zullen verrijzen aan de toekomstige
Palestrinastraat. Met een grote dragline wordt de plaats van de kelders leeg
gegraven. In augustus was het dan zover: De pastoor betrekt vanuit zijn keetje,
de nieuwe pastorie. Zonder rouw had de verhuizing plaats!

Een jaar later was er nog niet veel gedaan qua grondwerk. 25 Maart
1953: In deze tijd heeft de gemeente rond de kerk bomen geplant zonder onze
voorkennis. Dit ter afwachting van het plantsoen aan de Noordkant v.d. kerk,
dat aangelegd werd. Door bemiddeling van onze kerkmeester de Heer H. Lucas
zal de gemeente ons de bomen in eigendom geven tegen ƒ8 per stuk, waarbij
zij ook grond zal aanbrengen nodig om het trottoir aan de Palestrinastraat af te
maken.
Weer een half jaar later, 14 september, lag er het volgende plan:
Vergadering kerkbestuur waar besloten wordt zich met een circulaire tot de
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parochianen te wenden voor de afwerking van de braakliggende grond rondom
de kerk. Uit de gewone middelen is daarvoor niets beschikbaar.
Pas in februari 1954 kon Bruens schrijven: Er komt een smal pad tot
stand dat het kerkplan met de Palestrinastraat verbindt. Tot nu toe was het
leem en modder. Nu mooie tegels! Ondertussen was het grote gat vóór de kerk
(links als men voor de kerk stond) gevuld met grond uit diverse bouwputten.
Gestreefd wordt zo alle gaten te vullen. Weer een maand later vraagt pastoor in
een extra collecte hulp om een straatje aan te leggen vanaf de ingang van de
kerk naar richting Petrarcalaan. Ook daar zal dus de modder de schoenen niet
meer vuil maken.
5 Augustus: Door bemiddeling van de Heer v. Leeuwen zullen nu alle
gaten en kuilen rondom Kerk en Parochie worden volgestort door de firma v.d.
Linden voor ƒ250+, welk bedrag later gereduceerd werd tot ƒ150. Er komt dus
eindelijk schot in het opknappen van de omgeving. Wat hebben we ons
geërgerd aan de rommel en de plantengroei, die vaak meer dan een
mensenlengte hoog was!
12 Oktober: Ondertussen is ook de dag begonnen met de gelijkmaking
van de grond rondom de kerk en pastorie. Het gehele terrein wordt omgespit,
blijft gedurende de winter zo liggen, waarna in het voorjaar inzaaien en
beplanten kan plaats hebben.
28 Maart 1955: Begint men de kuil weg te werken die naast het
bestaande kerkplein nog ergerde. De firma Frowijn krijgt van het kerkbestuur
opdracht de gehele oppervlakte te betegelen en fietsentegels daarin aan te
brengen.
11 April: Daags tevoren op Pasen verheugde zich de parochie dat het
kerkplein keurig in orde was met fietstegels en geheel betegeld. Weer een fase
in de opbouw van onze parochie voltooid dankzij de hulp van de parochianen.
De rest van de braakliggende grond zuid, west en noord is nu aan de beurt om
in tuin veranderd te worden. Als dit klaar zal zijn, zal onze kerk een haar
waardige omlijsting bezitten!
29 Mei: Pinksteren, geniet de parochie van de tuinaanleg rond de kerk:
borders heesters en bloemen en grote grasgazons. Nu behoeven we wat het
uiterlijk aspect betreft, ons niet meer achter te gevoelen bij de St Mattheuskerk
(Ned.Herv).
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Kunst en kunstenaars
Pastoor Bruens moet enorm trots zijn geweest op alles waarmee de kerk
werd aangekleed. Diverse kunstenaars waren betrokken bij de inrichting.
Meteen na de bouw vond architect Herman van Putten 'het geheel wel erg
sober en de lichtinval te schel.' De Utrechtse kunstenaar Lambert Simon
mocht voor een luttel bedrag van ƒ200 de glas-in-loodramen ontwerpen.
Zelden zagen we voor zo weinig geld zulke aardige ramen!
Hij vermeldt in zijn kroniek op 1 februari 1952: onze kerk is aan de
voorgevel verrijkt met twee smeedijzeren lantarens om het kerkplein te
verlichten, terwijl de doopvont een mooie deksel kreeg van sapeli-mahonie. Het
is ons niet bekend wanneer dit deksel is vervangen door het huidige
geelkoperen deksel met vissen en de dekselknop van bergkristal met
gestileerde duif als bronzen handvat.
De redacteur van Nelissen Nieuws, het personeelsblad van de
aannemer neemt ons opnieuw 'mee in de kerk' en beschrijft de inrichting:
Een siersmeed ijzerwerk door de Utrechtse siersmid de Groot, het is de moeite
waard om dat te zien, o.a. de krukken van handgrepen van de deuren,
12

kaarsdragers en preekstoel. Het middenschip is voorzien van 10 kroonlampen
ook gemaakt van siersmeedwerk. Ook de Godslamp en de kandelaars van beide
zijaltaren zijn door Harry de Groot gemaakt. Bijzonder is dat het Huis van
Dominicus op 13 november 2021 een smeedijzeren Christusbeeld in
ontvangst mag nemen van de dochter en kleinzoon van deze Utrechtse
kunstenaar.
15 Februari: Op de vergadering van het kerkbestuur werden de ontwerpen
getekend voor het toekomstig St Eloy-altaar, dat de R.K. Metaalbewerkersbond
St Eloy bij haar 50-jarig bestaan onze kerk wil aanbieden als zijaltaar. Bedoeling
is dat zij daarmede het middeleeuws idee van een gilde-altaar wil verwezenlijken
in deze tijd. Het ontwerp van de siersmid H. de Groot wordt unaniem het beste
geoordeeld door onze kerk. Dat van de edelsmid Gebr v. Roosmalen wordt te
overdadig geoordeeld. Door het plaatsen daarvan zou het zijaltaar zó opvallend
worden dat het het hoogaltaar overvleugelen zou.
De Gebr. van Roosmalen maakten echter wel andere objecten zoals
de doopschaal, het ons zo bekende Dominicusbeeldje dat op de
ceremonariusstaf geschroefd kan worden, het met halfedelstenen
gedecoreerde processiekruis met de twee flambouwen, de monstrans en
lunula, een grote ciborie, een aantal kelken en bijbehorende patenen en
een oliedoosje.

Doopschaal en Processiekruis.
13

Jubileumexpositie
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de
Dominicuskerk is een expositie samengesteld rond vier
Utrechtse kunstenaars die objecten hebben ontworpen
voor de kerk. Het gaat om Lambert Simon (glas-inloodramen), Harry de Groot (Sint- Eloy-altaar), de Gebr.
Van Roosmalen (smeedwerk en liturgisch vaatwerk)
en Stef Uiterwaal (Mariabeeld). Bij de objecten zijn borden geplaatst
met een korte toelichting. Ook is een prachtig Mariakazuifel te zien,
ontworpen door Wim van Woerkom.
Deze oude kunstwerken worden afgewisseld met werk van moderne
kunstenaars uit de omgeving van de Dominicuskerk. Het gaat om Fieke
de Roij (beeldhouwer), Rob Meijer (schilder), Mr. Avenue (schilder en
performer), Minke van der Vlerk (schilder, beeldhouwer en maker van
ruimtelijk werk) en Leonieke Rammelt (schilder).
De tentoonstelling wordt geopend op zaterdag 13 november
om 16.00 uur. Daarna is deze tot en met zondag 28 november
dagelijks te bezichtigen tussen 13.00 en 17.00 uur. Voor het
bijwonen van de opening verzoeken wij u u aan te melden via
info@huisvandominicus.nl

Pastoor Bruens noteerde alle aanwinsten. 22 Maart: De genereus geschonken loper, vergezeld van twee bidstoelen versieren het altaar. De loper is van
geverfd schapenvacht van Australische Merinoschapen, gelooid door N.V.
Vachtindustrie te Heerde (Ov.). 29 Maart: Komt de goedkeuring af van de
bisschoppelijke liturgische commissie, voor het ontwerp van het St Eloy-altaar.
3 Juni: Werd onze kerk plechtig het nieuwe St Eloy-altaar ingezegend en aan de
parochie overgedragen. De R.K.-metaalbewerkersbond St. Eloy vierde die dag
haar gouden bestaansfeest en had in de voorbereidingstijd besloten in de eerste
nieuw te bouwen kerk in Utrecht, de zetel van hoofdbestuur, een gilde-altaar op
te richten t.a.v. haar Pastoor en die eerste nieuwe kerk was: de St. Dominicus!
[...] En zo werd onze kerk voor de toekomst het geestelijk middelpunt van de
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bond! Rest nog mede te delen dat het altaar met volledige aankleding van
tombe, loper, dwaal, missaal etc. geschonken werd waarvan een som van
ƒ7.950 werd uitgetrokken. Het smeedwerk kostte ƒ5500 (zie brief in archief).
Van deze feestdag werd, zoals altijd, uitvoerig verslag gedaan in het
Utrechts Katholiek Dagblad van 4 juni 1952. Tegelijk met de plaatsing van de
tombe van het St Eloy-altaar, werd de tombe van het toekomstige Maria-altaar
geplaatst.
8 Augustus: Viering van het Patroonsfeest van onze parochie. Aan de
siersmid Harrie de Groot wordt opdracht gegeven de achtergrond te
vervaardigen voor het Maria-altaar. Over de beeldhouwers die het beeld in steen
of hout vervaardigen zal wordt beraadslaagd.
Op 8 december, ’s Avonds half acht werd het nieuwe Mariabeeld
uitgevoerd door de Utrechtse beeldhouwer Stef Uiterwaal plechtig op de
schouders van misdienaars de kerk ingedragen, gevolgd door pastoor en paters.
Voor het hoogaltaar zegende Pastoor het beeld, waarna hij het op de plaats
bracht op het nieuwe altaar. Vermeld moet nog worden dat de kosten van het
Mariabeeld bijeen gespaard werden door de kinderen van de parochie met
busjes. Het geld voor het smeedwerk kwam bijeen door een wekelijkse collecte
op zondag in de houten bakjes. Het middelste gleufje ‘Bijzondere noden’ was
daarvoor bestemd. De firma Liesman bracht de schijnwerpers aan.
In oktober 1956 werd bij een antiquair in Venray een antiek corpus
gekocht: een Christusbeeld uit ongeveer 1600 bestemd voor het door
siersmid H. de Groot te vervaardigen kruis. Net voor Kerstmis kreeg het
hoogaltaar zijn definitieve afwerking: Harry de Groot plaatst het smeedijzeren
Kruis, waarop tegen een achtergrond van Sapeli-mahonie het antiek Christuscorpus. Zes smeedijzeren kandelaars flankeren dat Kruis.
Een betrokken pastoor
Bij het doorlezen van de kroniek van bouwpastoor Bruens valt op dat hij
veel namen van actieve parochianen noemt.
Ruim vóór de opening van de kerk op 22 november 1951 werd het
Dominicusfonds opgericht. De Heren van de Broek en Nieuwboer, beiden
gepensioneerden, zijn bereid de gelden te innen. Het was de voortzetting van
een voorlopige actie, die in de voorbereidingstijd opgezet, onder leiding van de
Heer W. van Leeuwen een bedrag van meer dan ƒ7000 bijeenbracht, waarvan
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vele paramenten en kerkbenodigdheden werden gekocht. Grote verdiensten ten
aanzien van de paramenten hebben een groep dames en met name speciaal
mevrouw W. Lüttmer-Holleboom, die door borduren veel tot stand brachten.

Zoektocht naar de herkomst
van de Mariakazuifel
De afgelopen jaren draagt pater Jozef
Essing bij de viering van bijzondere
Mariafeesten, zoals Maria
Tenhemelopneming en Maria van de
Rozenkrans, een kazuifel met een Mariaafbeelding. De eerste keer dat ik deze
kazuifel zag, was ik verrast: ik had namelijk
nog nooit van een Mariakazuifel gehoord
en nu bleek de Dominicuskerk er een te
hebben. Het is een witzijden kazuifel met
op de rugzijde een geborduurde en
geappliqueerde voorstelling van Maria met
Kind, beide zijn gekroond, Maria houdt een
scepter in haar linkerhand. Op de voorzijde
een gestileerd gaffelkruis met in het midden
sterren, zoals staat vermeld in de inventarisatie van de onroerende goederen.
Dat de afbeelding op de achterkant staat, betekent dat de kazuifel werd
gemaakt in de tijd dat de priester nog met de rug naar het volk stond.
Opmerkelijk vond ik dat niemand iets kon vertellen over de
Mariakazuifel: de kosters niet en ook de wat oudere kerkgangers waren
verrast bij het zien van de prachtige kazuifel. Ik werd nieuwsgierig naar
het fenomeen Mariakazuifel en ging op onderzoek uit.
Een echte Wim van Woerkom/Stadelmaier
De Mariakazuifel is rond 1955 vervaardigd door het Atelier voor
Kerkelijke Gewaadkunst A.W. Stadelmaier, naar een ontwerp van Wim
van Woerkom. Kenmerkend voor het borduurwerk zijn de expressieve
16

steken over applicaties. Pia Verhoeven, erfgoedspecialist van het
Catharijne Convent, geeft aan dat het ontwerp van het borduurwerk vaker
is uitgevoerd en in ieder geval bij nog vier kazuifels in Nederlandse kerken is
overgebleven (m.n. regio Den Haag). Daarnaast bestaat er ook nog een
wandkleed met dit motief. De Mariakazuifel is nog een van de stukken die
resteren uit de bouwtijd van de [Dominicus]kerk. Hieruit blijkt dat de
kazuifel mogelijk al in het begin is aangeschaft. Toch ben ik nog niet
tevreden met dit antwoord. Bij het lezen van de kroniek van onze
bouwpastoor pater Bruens o.p. zie ik dat hij de aanschaf en het
onderhoud van de paramenten (het liturgische textiel) belangrijk vond.
Zo noemt hij mevrouw W. Lüttmer-Holleboom, die met andere dames
door borduren veel tot stand brachten.
Mariajaar 1954
Op 8 december 1953 vond de start van het Mariajaar plaats, waarin de
uitzonderlijke heiligheid van Maria werd herdacht. Pater Bruens maakt
geen melding van een specifieke kazuifel voor dit feest. Mogelijk droeg
hij bij de openingsviering het enkele maanden daarvoor aangeschafte
Ons witte driestel (St Dominicus), [...] uitgebreid met een bijpassende
koormantel + velum. In april 1958 wordt onze kerk verrijkt met een prachtig
vijfstel voor hoge feestdagen geleverd, zoals vanouds, door de firma A.
Stadelmaier uit Nijmegen. En in augustus van dat jaar arriveren nog twee
nieuwe kazuifels voor dagelijks gebruik en een prachtige baldakijn voor de
processie om de prachtige gewaden van onze kerk te completeren.
Maria-altaar in gebruik
Gedurende het jaar 1954 was Bruens druk met de bouwperikelen
rondom de nieuwe Sint Dominicusschool en de verdere inrichting van
de kerk, waaronder de afronding van het Maria-altaar. Hij maakt geen
melding van andere Maria-gerelateerde activiteiten.
De sluiting van het Mariajaar duurde drie dagen: op 6 december
opende het triduüm en op 8 december ’s avonds half acht werd het nieuwe
Mariabeeld uitgevoerd door de Utrechtse beeldhouwer Stef Uiterwaal plechtig
op de schouders van misdienaars de kerk ingedragen, gevolgd door pastoor
en paters. Voor het hoogaltaar zegende Pastoor het beeld, waarna hij het op
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de plaats bracht op het nieuwe altaar. Daarna zong de gehele kerk het
toepasselijke ‘Inviolata’. Om acht uur volgde de plechtige Avondmis met de
slotpredicatie van het triduüm. Het Utrechts Katholiek Dagblad doet verslag
van deze bijzondere viering, maar vermeldt ook niets over een
Mariakazuifel.
Voorlopige conclusie
Al met al weet ik nu dat onze Mariakazuifel mogelijk uit de begintijd van
de Dominicuskerk stamt, maar bewijzen hiervoor heb ik niet kunnen
vinden. Ik weet ook dat ons Mariakazuifel bijzonder is. Richard de Beer,
conservator oudkatholiek erfgoed, mailde mij dat het in de binnenkant
geborduurde ‘A.W. Stadelmaier / Nijmegen’ door het Atelier Stadelmaier als
een bijzonder en kostbaar product werd beschouwd. Gewonere kazuifels zijn
van een machinaal geweven label voorzien.
Rest mij een verdere zoektocht bij het Katholiek Documentatiecentrum in Nijmegen, die een deel van het Stadelmaier-archief bezit, of
de Belgische Slabbinck, die het merk en de auteursrechten op modellen
van Stadelmaier heeft overgenomen. Wie weet kan ik bij ons 75-jarig
feest meer vertellen.
Annemarie Reinders
Ook van het kersverse RK Kerkkoor St. Dominicus worden de
namen van alle elf koorleden en de dirigent opgetekend.
Bij de consecratie van de kerk schrijft Bruens: De belangstelling was,
ondanks de regen, groot, zowel van familie en vrienden van de bouwpastoor als
van de toekomstige parochianen. Een overweldigende schat van bloemen wordt
door de parochianen naar de Kerk gebracht, waarvoor alle mogelijke vazen
bijeen gesleept worden. Met man en macht wordt alles gerangschikt want om
half acht zou Ons Heer [een geconsacreerde hostie uit de SintAntoniuskerk] overgebracht worden om Zijn intrek te nemen in de nieuwe
Kerk. Voorafgegaan door een stoet bruidjes werd Ons Heer de Kerk ingedragen
door de Pastoor. De Kerk was afgeladen vol. Een plechtig lof volgde. God had
bezitgenomen van Zijn huis. Het hele inwijdingsritueel, dat bestaat uit drie
onderdelen, staat beschreven in de krant.
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Bruens
verwachtte met
Kerst veel
bezoekers van
buiten. Daarom
Gaan inschrijfformulieren de
parochie in voor
plaatsen in de
Kerstnacht, opdat
voorkomen zal
worden dat de
eigen parochianen
geen plaats zouden
vinden in hun kerk,
waarin geen vaste
plaatsen bestaan.
Tijdens de eerste
Goede Week in
april 1952 werd er
in de nacht van
Witte Donderdag
aanbidding gehouden: Elk uur hadden enkele straten dienst.
Telkens weer laat Bruens zien dat hij dankbaar is voor wat de
parochianen allemaal doen. Op 30 september: Werd het resultaat bekend
van 1 jaar St Dominicusfonds. De totale opbrengst bedroeg ƒ3231,50. Hulde
aan de parochianen van St. Dominicus, die daarmede de pastoor in staat
stelden veel aan te schaffen aan klein kerkmeubilair en kerkelijke gewaden.
In 1954 werd het Maria-altaar ingericht met het houten Mariabeeld
van Stefan Uiterwaal en de omlijsting van Harry de Groot. Vermeld moet
nog worden dat de kosten van het Mariabeeld bijeen gespaard werden door de
kinderen van de parochie met busjes. Het geld voor het smeedwerk kwam
bijeen door een wekelijkse collecte op zondag in de houten bakjes. Het
middelste gleufje ‘Bijzondere noden’ was daarvoor bestemd.
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We kunnen gerust stellen dat pastoor Bruens het belang van zijn
mensen steeds vooropzette. Op 7 april: Moeten wij tot onze spijt in het
kerkbestuur besluiten om ook in de zijbeuken banken te plaatsen elk voor drie
personen. De situatie is zo geworden dat op zondag in de late H.H. Missen
(vooral 10.30 u) velen moeten staan, waaronder ook kinderen. Dit bevordert de
devotie niet en dus dringt de noodzaak ons de mooie brede zijgangen op te
offeren door banken te plaatsen. Daardoor zullen we 102 plaatsen winnen
zodat we op 680 plaatsen komen.
24-26 Mei: Is onze kerk aan de beurt voor het jaarlijks ziekentriduüm van
de 4 parochies uit Utrecht-West. Om de huishoudstaf gelegenheid te bieden vlot
te kunnen werken was de ruimte tussen Absis en keuken in een zaal veranderd
door een grote tent uit steigerpalen, planken en dekzeilen met verbinding naar
de keuken en sacristie. De Kosterskeuken werd ingeschakeld voor spoelkeuken
en Butagastoestellen losten het gebrek aan gas-aansluiting op. Het triduüm
slaagde buitengewoon door prachtig samenwerking van de verschillende
afdelingen. Hulde aan verpleegsters, huishoudstaf, E.H.B.O., G.G.D en koster.
Na de sluiting was om 20.00 uur de kerk weer volledig gebruiksklaar. Hulde
voor allen die meegewerkt hebben.
6 Juni: Begint de bouw van ons nieuwe orgel dat door de parochie
aangeboden wordt op het 25-jarig priesterfeest van pastoor. Op deze plaats zij
gememoreerd dat de parochie in 1 1/2 jaar tijd ƒ21.000 bijeenbracht voor dat
orgel. Bezielende initiatiefnemer was de kapelaan p. Albertus Beckers o.p. en de
[…] voorzitter van de Jubileum-commissie was de Heer H. Tolsma. Hij werd
bijgestaan door een groep heren, die systematisch alle parochianen bewerkten.
Hulde, Hulde!!
De Sint-Dominicusschool
Op 30 augustus 1952 kwam in de vergadering van het Kerkbestuur voor
het eerst de bouw van een school ter sprake. Er werd besloten een
circulaire de parochie in te zenden om een overzicht te verkrijgen
omtrent de kinderen, waarna verdere stappen kunnen gedaan worden. In
die circulaire zou ook medegedeeld worden dat de bedoeling was met
drie klassen te beginnen en een opleidingsschool te starten. Een
vertegenwoordiging van de ouders zou in het schoolbestuur worden
opgenomen.
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Buurmeisje

•
•

Thea Veldkamp
• woont in de Handelstraat sinds 1953
• met 68 jaar in de kerk misschien wel het langst
betrokken
• met broer Jan en zus Marijke gedoopt in de
Gerardus Majellakerk
• deed haar Eerste Communie bij pastoor Bruens
vader was eigenaar slagerij van Koetsveldstraat; moeder was huisvrouw.
werkte onder meer bij KNORR ‘op’ Kanaleneiland

Waaraan denk je bij het woord Dominicuskerk?
Ik denk aan het Ora pro nobis met Pasen. Het altaar was verlicht met
kaarsen, het tabernakel en de monstrans. Ik vond het als vierjarige
prachtig. De priester stond nog met zijn rug naar de mensen. Ik
herinner me de misdienaarreisjes, mijn broer mocht mee, wij meisjes
niet, tot ons verdriet natuurlijk. Zo rond 1966 begon alles te veranderen. De vieringen gingen in het Nederlands en niet meer in het Latijn.
Naar de kelder
Ik werd in 1975 actief in de
liturgie. Dat was nadat ik vier
jaar voor mijn moeder had
gezorgd en zij overleden was.
We hadden vrolijke
jongerenmissen waar allerlei
sprekers kwamen, tot Simonis
aan toe. Jongeren maakten en
bedachten zelf de muziek. Er waren zelfs twaalf gespreksgroepen en we
maakten ons eigen (gestencilde) krantje. Het was een levendige tijd!
Met drie anderen organiseerde ik de actie: Help de jongeren naar de
kelder in het CJC – Cultureel Jongeren Centrum [nu bekend als kinderopvang in de Operatuin, red.] Uiteindelijk was er een ruimte voor de
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jongeren met een grote bar, een muziektafel, verlichting en een
dartbord. Als er gedoe was, ging het licht aan en de muziek uit, dan was
het klaar, maar echte rotzooi was er nooit. Er zijn zeker relaties en
vriendschappen ontstaan in die soos. Ik noem geen namen!
In 1976 kwam pastoor Frans Overes, een hippe figuur, de kelder
mee helpen schilderen. Men sprak er schande van dat hij zijn muren
thuis rood had geschilderd! De Dominicuskerk was een moderne kerk,
als je dat vergeleek met de Lieve Vrouwe van Goede Raad en de
Antoniuskerk, waar we ook wel eens zongen; het publiek was er
anders. Af en toe kwamen we met de jongerendienst op tv bij de KRO!
Ik herinner me dirigent André Telderman. De glorietijd van de jongeren
heeft geduurd tot halverwege de jaren tachtig.
Wat betekent de Dominicus voor jou?
Het is mijn buurman. Ik ben een paar keer erg ziek geweest. Het gevoel
dat ik bij deze kerk hoor, de warmte. Het geloof heeft me daarbij erg
geholpen. Jammer dat we nog maar weinig eucharistie vieren, maar
Leny Beemer-de Vos en Ank Rinzema moet ik een enorme veer geven.
Wat moeten we zonder hen? Ik ben blij met de dominicaanse
communiteit!
Liesbeth de Moor
Vóór de bouw startte, waren er tal van vergaderingen met de
kerkbesturen van St. Antonius en St. Dominicus over de grondverkoop
voor onze toekomstige school. De details nam Bruens niet op in zijn
kroniek: De voorbereidingen voor de oprichting van een school werden in
dit jaar met moed voortgezet. Voor de vorderingen en het verloop,
raadplege men maar deze kroniek, het Archief en de notulen van de
secretaris van ons Kerkbestuur.
Maar ambtelijke molens draaien langzaam: op 4 februari 1954 ging de
bouwaanvraag voor goedkeuring naar Bouw- en woningtoezicht,
10 februari volgde de urgentieverklaring van het ministerie dezelfde weg
en op 13 april machtigt de gemeente ons tot aanbesteding van de school over
te gaan.
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Het zou nog tot 2 september duren voor er echt schot in de zaak
kwam: het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen geeft het fiat
om de bouw van onze school op te dragen aan de laagste inschrijver J.G.v.d. Tol
te Utrecht. Hoera!! Eindelijk zijn we zo ver!! De toestemming was nog steeds
niet verleend omdat de laagste inschrijver ƒ28.000 boven de begroting was
(Den Haag rekent met basislonen, de aannemer met de zwarte lonen, die zij
moeten besteden, willen zij arbeiders krijgen). Nu is het dan zover dat wij de
bouw mogen opdragen voor de som van ƒ184.000 aan de Heer G.v.d. Tol. Zijn
inschrijving was ƒ175.000 maar door de stijging van de materialen had hij toen
de termijn van 6 weken na de aanbesteding verlopen was, de prijs moeten
verhogen tot ƒ184.000.
4 Oktober: Komt het antwoord op onze aanvrage aan de gemeente dato
13 september: Wij krijgen machtiging de aannemer opdracht te geven met de
bouw van de school te beginnen. Hoera, de zaak is eindelijk rond!!! 12 Oktober:
Gaat de opdracht op gezegeld papier naar de aannemer. Hem wordt
opgedragen op 2 November met de bouw aan te vangen met als 1ste
opleveringstijd 15 Augustus 1955.

De achterkant van de Sint-Dominicusschool.
Op 12 september 1955 was de grote dag: Vandaag begint de school in
de vier benedenlokalen nadat wij om 8 uur de hulp van de H. Geest hadden
afgebeden in de H. Mis. Drie lokalen hebben de nieuwe stoeltjes en tafeltjes, het
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4de lokaal moet nog even werken met oude geleende bankjes. Nog geen zeil op
de vloer, alles nog in de grondverf, vuile ramen en oude borden op ezels. Maar
we beginnen en hopen spoedig op volledige afwerking binnen en buiten. Alle
moeders en ook wel vaders kwamen mee naar school en waren blij dat de
vakantie voorbij was. In Dei nomine felicitas! Deo Gratias: wij hebben een eigen
parochieschool met co-educatie en leken-leerkrachten!
De school was betrokken bij een ontwerpwedstrijd voor de te
bouwen Mytylschool voor kinderen met een lichamelijk beperking. Onze St.
Dominicusschool behaalt de 1ste prijs met een ontwerp samengesteld uit kleine
tot dat doel verkochte steentjes. De school kreeg een blauwe vogel, gemaakt
door kunstenaar Pieter d'Hont, bekend van het Anne Frankbeeld op het
Janskerkhof.
Nog altijd zijn er goede en intensieve contacten tussen school en
kerk. Jaarlijks komen alle klassen een bezoek brengen aan de
Dominicuskerk.

Dominicaanse plek
De Dominicus als plek van
dominicaanse aanwezigheid
De Dominicusparochie in Oog in Al was de voortzetting van de
binnenstadparochie rond de Dominicuskerk die van 1855 tot 1939 aan de
Mariaplaats stond. Daarvóór hadden de dominicanen elders in het
centrum een zogenoemde statie gehad. Hier volgt een korte schets van de
ontwikkelingen in de verbondenheid van de Dominicuskerk met de
dominicanen.
Een door dominicanen bediende parochie
In 1938 waren het aartsbisdom en het provincialaat van de dominicanen in
Nijmegen overeengekomen dat de Dominicuskerk zou worden gesloten
en gesloopt. De dominicanen zouden verhuizen naar de Kanaalstraat, waar
tot dat moment wereldheren stonden, dat wil zeggen priesters van het
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bisdom. Toen de parochianen van de Dominicusparochie in de binnenstad
daarvan hoorde, protesteerden zij heftig en tot in Rome. De plannen
gingen echter gewoon door.
Bij de vestiging van de nieuwe Dominicuskerk in Oog in Al was er
aanvankelijk onenigheid met de Gerardus Majellaparochie, die de
bewoners van het stukje Oog in Al dat al klaar was, niet wilde verliezen.
Dit conflict onttrok zich vrijwel aan het oog van de gelovigen. Significant is
verder dat het provincialaat van de dominicanen en het aartsbisdom
hadden afgesproken dat als de vestiging van de dominicanenparochie in
Oog in Al een feit was, de kapel van het dominicanenklooster in Huissen
niet langer openbaar zou zijn. De Huissenaren accepteerden de sluiting,
anderhalve maand na de inwijding van de Utrechtse Dominicuskerk,
echter niet. Zij zouden de kapel openbreken en de rel zou landelijke
bekendheid krijgen.
Dit alles laat zien dat in de jaren 1950 een dominicaanse parochie
betekende: een door dominicanen bediende parochie. Orde en bisdom
zagen in een parochiekerk betaalde arbeidsplaatsen voor hun priesters en
waren in deze zin concurrenten. De dominicanen beschouwden de
‘gegoede middenstand’ van Oog in Al bovendien als een bevolkingsgroep
waaruit roepingen voort konden komen. De parochianen woonden de mis
en het lof bij en kregen de sacramenten bediend door dominicanen. Soms
betekende dit dat de ritus in enkele details net wat anders verliep dan
daar waar diocesane geestelijken aan het roer stonden.
Toch kondigden zich er wel al verandering aan. Een jaar na de
inwijding van de Dominicuskerk kwam de pastorie gereed. Deze getuigde
van een nieuwe visie op de dominicaanse aanwezigheid in de parochie. De
pastorie werd nadrukkelijk ontworpen als klooster. De bedoeling was
vanaf het begin dat dominicanen die in de parochie werkzaam waren, er
samen zouden wonen met dominicanen die andere taken verrichtten. Op
deze manier zou het eigen charisma van de dominicanenorde beter tot
zijn recht kunnen komen en zou duidelijk worden dat het bedienen van
een parochie voor dominicanen in het kader stond van de opbouw van de
kerk. Feitelijk zou de Dominicus echter lange tijd ‘gewoon’ een paterskerk
blijven, zoals die er in Nederland veel waren, toevertrouwd aan
uiteenlopende orden en congregaties.
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Koster

•
•

Hans Wiegers (77)
• vader van Walter (50), Philip (50) en
Christel (43)
• is multifunctioneel: koster, lid van de
pastoraatsgroep, betrokken bij
seniorenbijeenkomsten en brengt huisbezoek
aan zieken, klust en doet de tuin
• trouwde met Joke in 1967 in de kerk
• zijn kinderen zijn er gedoopt
twee van hen trouwden in de Dominicuskerk
in 2005 overleed zijn vrouw Joke, in 2019 zijn partner Marloes

Met het gezin naar de kerk
Ik zat in de binnenvaart tot 1977, ons gezin woonde tot dan aan boord.
Intussen kreeg ik een baan in Nieuwgein bij een groothandel in staal.
We kwamen in de Dantelaan wonen, onze dochter is hier geboren. We
gingen hier naar de kerk. De kinderen zijn er misdienaar geweest,
deden hun communie en zaten op het jeugdkoor. Bij het jongerenkoor
hebben twee van hen hier hun latere echtgenoot ontmoet! Onze zoons
en Robert Stok zijn in de jaren tachtig opgeleid tot koster door Gerard
Soesbergen.
Heg
Ik heb ooit de heg rond de kerk aangelegd, zo rolde ik in het
vrijwilligerswerk. Ik herinner mij vooral pastoor Carlos Spoor, een hele
warme man met hem hadden wij een hechte band. Als er eens
problemen waren dan wist hij het op te lossen.
Mijn vrouw Joke zong bij het gemengd koor en later bij Weerklank.
Zij verzorgde een tijdje de was van de priestergewaden. Joke kreeg
borstkanker, na 9 jaar hoorden we dat het terug was, mét uitzaaiingen.
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Op 2 februari 2005 is ze overleden nadat ik haar acht maanden had
verzorgd. Joke had een enorme band met de mensen hier, maar niet
met het katholieke geloof. Ze had moeite met de kerk en hoe die
omgaat met mensen en wilde daarom geen kerkelijke uitvaart. Het koor
heeft gezongen en Carlos deed de uitvaart in het crematorium.
Er was later een driekoningenfeest bij de lekendominicanen, daar
was ik met Magda de Jong en Marloes Beckers. Marloes was
secretaresse en vanaf 2006 hadden we een relatie. Ik was er heel blij
mee. Joke had me gezegd: ‘Hans; blijf niet alleen’.
Wat betekent de Dominicuskerk voor jou?
Vooral de mensen, de vriendschappen betekenen veel voor mij. Met het
koster-zijn. Voor mij is het een heel leven. Het geloof gaat mij dan ook
om de zorg voor je naaste, en de diaconie.

27

Een dierbare herinnering?
Het was Sinterklaas, ik was de Sint en moest ouderen naar voren halen.
Ik vroeg of Hans Wiegers naar voren kon komen, waarop Riet van
Gent riep: 'Die is naar het voetballen!!' Ik ben vaste supporter en ga
naar alle thuiswedstrijden van FC Utrecht.
Liesbeth de Moor
Parochianen als mede-dragers
In de tijd van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ontdekte de
Rooms-Katholieke Kerk opnieuw dat zij bestaat uit alle gelovigen die
samen het volk Gods vormen. De meerderheid daarvan is leek en slechts
een kleine minderheid bekleedt ten dienste van het volk Gods een
specifiek ambt. Religieuzen – paters en broeders, fraters en zusters –
werden niet langer allereerst beschouwd als priesters of als leden van een
afzonderlijke kerkelijke stand. Het Concilie duidde ze aan als mensen die
verlangen ‘Christus in grotere vrijheid en van dichterbij te volgen’ en ‘een
Godgewijd leven te leiden’. Zij geven hun geloof op een specifieke,
hopelijk voorbeeldige manier vorm. Mede vanwege het teruglopend aantal
priesters namen leken overal successievelijk taken op zich in bestuur en
beheer, in vorming en toerusting, in liturgie en prediking die lange tijd aan
priesters waren voorbehouden.
In de Dominicus in Oog in Al werd eind jaren tachtig duidelijk dat de
bediening door dominicanen zou eindigen. Er was in de Nederlandse
provincie een groeiende aarzeling om zich te richten op de
parochiezielzorg en er traden nauwelijks mannen tot de Orde toe. Dit
leidde ertoe dat onder leiding van de pastor die er op dat moment nog
wel was, een groep leken uit de parochie werd voorbereid om voor te
gaan in weekendvieringen. In 1991 werden zij in een viering formeel
bevestigd in hun nieuwe ‘ambt’ om op zaterdagavond en zondagmorgen
voor te gaan in vieringen van Woord, Gebed en Communie. Naast de
eigen Dominicuskerk hoorde ook het zorgcentrum De Wartburg tot het
zorggebied. Naar het voorbeeld van het in deze jaren bloeiende
jongerenkoor werd rondom de voorgangers een bredere liturgiegroep
gevormd die met de voorgangers samen de vieringen voorbereidde. Er
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kwamen toerustingscursussen, geleid door het landelijk opererende
Dominicaanse ToerustingsCentrum, waar vele parochianen aan
deelnamen. Later kwamen daar cursussen bij die onder de titel ‘Het
Woord krijgen’ speciaal gericht waren op lekenvoorgangers.
Dat alles betekende dat de liturgie in deze jaren sterk veranderde. Er
kwam een nieuw gemengd koor dat zich niet meer toelegde op het zingen
van ‘missen’, maar koos voor Nederlandstalig repertoire. Vóór 1990
waren er nog meerdere eucharistievieringen in het weekend, maar
geleidelijk kwamen er meer en meer vieringen van Woord, Gebed en
Communie. Steeds werd hierbij naar een zo breed mogelijk draagvlak
binnen de geloofsgemeenschap gezocht. Het resultaat was dat er wel
spanningen waren en ook wel enkele afhakers, zoals overal, maar dat de
parochianen over het algemeen blij waren dat op deze manier ook zonder
een priester in de Dominicuskerk toch mooie vieringen plaatsvonden.
De vorming van lekenvoorgangers
had een dominicaanse kleur en er waren
in de Dominicusparochie steeds mensen
die hechtten aan de verbondenheid met
de dominicanen. Toen in 1999 de
Dominicaanse Lekengemeenschap
Nederland werd opgericht, verbond zich
een aantal Utrechtse mensen door
professie aan de dominicanenorde,
waaronder enkele parochianen van de
Dominicus. De Utrechtse lekendominicanen stelden zich onder meer
tot doel de aanwezigheid van de
dominicaanse spiritualiteit in de stad
voort te zetten. In 2000 werd er voor
de Dominicuskerk geen nieuwe dominicaanse pastor meer benoemd,
maar een niet in Utrecht wonende moderator: Jozef Essing. De
benoeming van een pastoraal werk(st)er leek aanvankelijk een oplossing,
maar al snel werd geconcludeerd dat de gemeenschap het vooral op eigen
kracht zou moeten doen. Hiertoe werd een pastoraatsgroep in het leven
geroepen.
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Zanger

•

Boudewijn van Maanen (59)
• woont in Nieuwegein, groeide op in Groenekan
• vader leverde organische tuinbemesting en was
groothandelaar in kerstbomen.
• moeder deed boekhouding en secretariaat
• komt in de Dominicus sinds 1988
• zingt een keer per maand 'bas' in koor
Weerklank
• neemt deel aan de werkgroep liturgisch beleid,
met o.a. Leny Beemer-de Vos, Ank Rinzema en Erik Borgman
is lekenvoorganger en lector

Het begin
Het was in 1988. Ze konden in het Dominicusjongerenkoor mannenstemmen gebruiken en ik had blijkbaar een goede stem. Ondanks mijn
27 jaar mocht ik meedoen. Het gemengd koor zong missen van Händel
en Mozart vaak in het Latijn. De dames zongen soms ook nog apart in
de cantorij. Wij zongen zelfgeschreven liederen en teksten op bekende
popsongs. André Telderman schreef daarvoor vaak muziek.
Jongerenkoor
Ik herinner me korenfestivals in Rijsbergen (NB). We deden een paar
keer mee en in 1992 wonnen we! De KRO vroeg ons daarna om te
komen zingen voor de tv-mis. Iedereen zette de videorecorder aan
maar op de buis was alleen testbeeld, er was geen straalverbinding
geweest, alles voor niks! Op 6 december mochten we het overdoen.
In het koor was saamhorigheid en vriendschap. We gingen uit en
soms zelfs op vakantie, na de repetitie gingen we meestal nakletsen bij
biljartcafé de Windhoek in de Kanaalstraat – andere horeca was hier
toen nog niet. En ja, er kwamen relaties voort uit het Dominicusjongerenkoor! In 1994 ben ik gestopt en verdergegaan in Weerklank –
opvolger van het gemengd koor. We lieten de klassieke muziek los en
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zongen vooral Nederlandstalig. Pastor Carlos Spoor en anderen wilden
af van het Latijn. Pastoor Carlos Spoor kwam begin jaren negentig. Hij
had echt de gave van het woord, hij deed zijn preken uit de losse pols.
Weerklank
Het repertoire van Weerklank nu bestaat uit muziek van Antoine
Oomen, Huub Oosterhuis, eigen materiaal en van de Franse
Dominicaan André Gouzes, meestal vertaald door Henk Jongerius.
Muziek die gemakkelijk in het gehoor ligt.
De Dominicuskerk
… is de kerk waar ik bij hoor, ook al woon ik niet in de buurt. Het is
open, je bent welkom, ook al ben je nieuw. Ik ga graag voor in
oecumenische Vesperdiensten in adventtijd en veertigdagentijd. Die
vieringen zijn in de dagkapel. Speciale herinneringen heb ik aan de
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kerstnacht, mijn vader verzorgde dan de kerstboom, soms van zeven
meter hoog!
Maak je je zorgen over de kerk?
Het zal erop neerkomen dat we naar andere vormen van vieren
toegaan. Ik ben blij dat de kerk multifunctioneel wordt gebruikt.
Liesbeth de Moor
Op weg naar een dominicaans spiritueel centrum
Alle inzet ten spijt vergrijsden in Oog in Al de kerkgangers, zoals vrijwel
overal elders, en slonk de groep actieve parochianen. Het aartsbisdom
Utrecht was kort na de komst van Willem Eijk als aartsbisschop eind 2007
een ingrijpend reorganisatietraject ingegaan. Dekenaten werden
opgeheven, parochies werden samengevoegd en de prognose was dat een
groot aantal kerken zou moeten sluiten.
In 2011 gaven de dominicanen de Dominicuskerk terug aan het
bisdom en fuseerde de Dominicusparochie met een vijftal andere
parochies in Utrecht tot de Sint-Ludgerusparochie. De afzonderlijke
geloofsgemeenschappen bleven in stand, maar de sfeer was er een van
snelle verdere integratie. Er was sprake van het binnen korte termijn
afstoten van vijf van de zes kerkgebouwen zonder dat er een duidelijk plan
was over wat dit voor kerkelijk Utrecht zou opleveren. Dit leidde ertoe
dat een aantal Utrechters met een nauwe binding aan de dominicanenorde
– de meesten zijn geprofeste lekendominicaan – in 2014 gericht gaan
onderzoeken of de Dominicuskerk deel kan worden van een op te
bouwen spiritueel centrum op dominicaanse grondslag. Deze groep noemt
zich Andreascommuniteit, een naam met een lange geschiedenis in
dominicaans Utrecht. Het beoogde centrum wordt aangeduid als Huis van
Dominicus.
Vanaf het begin was de inzet om vitale aspecten van de
geloofsgemeenschap in Oog in Al te behouden en uit te bouwen en om
daarnaast gaandeweg te ontdekken en te doen wat nodig is om vandaag de
dag een plaats te zijn waar de betekenis van geloof zichtbaar wordt en
geloofwaardig wordt verkondigd. Aanvankelijk werd er grotendeels in
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stilte gewerkt aan nieuwe initiatieven binnen
de geloofsgemeenschap, aan draagvlak bij de
Nederlandse provincie der dominicanen en bij
de pastoor van de aanvankelijk drie parochies
in de stad Utrecht, die uiteindelijk tot één
parochie zouden fuseren. Er werd contact
gelegd met fondsen die bereid waren financiële
steun te verlenen. In 2019 lukte het subsidie te
verwerven om voor twee dagen in de week
een betaalde opbouwerker / coördinator aan te trekken: Hermen van
Dorp. In 2020 was er voldoende geld om diens aanstelling uit te breiden
tot vier dagen in de week. Hermen heeft een groot netwerk in katholieke
maatschappelijke organisaties en slaagt erin de lokale, stedelijke en
landelijke verbindingen van het Huis van Dominicus te verbreden en te
versterken. Het Huis van Dominicus functioneert stedelijk en zelfs
landelijk en raakt bekend.
Lekendominicaan Leny Beemer-de Vos draagt al veel langer zorg
voor de liturgie en zet zich samen met de andere leden van de
pastoraatsgroep in voor catechese, diaconie, toerusting en
gemeenschapsopbouw. Lekendominicaan en theoloog Erik Borgman is een
bekende stem in katholiek Nederland waar het gaat over de vernieuwing
van de kerk en de theologie. De Andreascommuniteit levert verder het
bestuur van de Stichting Dominicaanse Opbouw Midden-Nederland die
optreedt als fondswerver en als opdrachtgever voor de coördinator. De
leden ondernemen en ondersteunen activiteiten in het Huis van
Dominicus. Zij verzorgen samen met andere betrokkenen de wekelijkse
WereldWake. Maar vooral denken zij na over wat er met en in het Huis
van Dominicus zou kunnen gebeuren, gedragen door de dominicaanse
traditie van het lezen van de tekenen van de tijd in het licht van het
evangelie en vanuit een dominicaanse spiritualiteit die gericht is op
verkondiging.
Blijvende onrust
In voortdurend overleg met de andere betrokkenen is de Andreascommuniteit erop gericht dat het Huis van Dominicus bij het zoeken naar
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toekomst en vernieuwing blijft varen op het dominicaanse kompas, dat de
afgelopen achthonderd jaar zijn belang bewezen heeft. Zo staan de
activiteiten in de Dominicuskerk en de aanpalende pastorie nog altijd in de
dominicaanse traditie.
Je zou kunnen zeggen dat nu aan het ontstaan is wat de dominicanen
bij het bouwen van de pastorie al voor ogen heeft gestaan, zij het op een
manier die niemand zich toen heeft voor kunnen stellen. In het Huis van
Dominicus komen landelijke initiatieven samen met stedelijke en
wijkgerichte. Maatschappelijke vragen worden verbonden met een
religieuze visie. Kunst en cultuur wordt verweven met bezinning en
meditatie, met liturgie en gebed. De overtuiging is dat paus Franciscus
gelijk had toen hij in een preek zei dat wij God moeten zoeken om hem te
vinden en God moeten vinden ‘om hem verder en zonder ophouden te
zoeken. Alleen deze onrust geeft vrede aan het hart. […] Zonder onrust
zijn wij steriel.’
Leny Beemer-de Vos en Erik Borgman

Plek van verbinding
Het Huis van Dominicus als plek van
verbinding
De afgelopen jaren heeft het Huis van Dominicus hard gewerkt om een
plek van vernieuwende kerkelijke aanwezigheid te worden. De inzet is om
aan te sluiten bij de vragen in de wereld om ons heen, bij kwesties die zich
aandienen en verbindingen te leggen met groepen en individuen die
hiermee direct te maken hebben. De komende tijd richten wij ons op drie
grote maatschappelijke thema’s:
● onze onduurzame omgang met de aarde als ‘gemeenschappelijk
huis’ en het vaak ongerichte verlangen van mensen daar iets aan te
veranderen;
● de onduurzame vormgeving van de samenleving, waarbij mensen
geen verbondenheid, maar dreiging en (belangen)tegenstellingen
ervaren;
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●

onze onduurzame omgang met onszelf en de epidemie van stressen burn-out-gerelateerde klachten die daar het gevolg van zijn.

Rond deze kwesties zullen specifieke activiteiten worden georganiseerd,
maar ‘duurzame omgang’ ligt ook aan de basis van alle andere activiteiten
die in het Huis van Dominicus plaatsvinden.
Een bijvoorbeeld is de Huiskamer van de Wijk: iedere dinsdagmorgen
ontmoeten vrijwilligers en mensen van het AZC elkaar in de refter. Ze
delen verhalen en hebben aandacht voor wat er speelt. Een ander
voorbeeld is de website Plaats van hoop, van en voor mensen met een
burn-out. De joodse rabbijn Jonathan Sacks beschrijft hoop als een reis
waarin gaandeweg met elkaar nieuw perspectief gecreëerd kan worden.
Het is de kunst om, net als bij de reis van het volk Israël door de woestijn,
elkaar niet kwijt te raken of je te laten overmeesteren door angst,
wanhoop, onverschilligheid en naïveteit. Sacks pleit daarom voor het
instellen van een werkplaats van hoop waar mensen samen bouwen aan
een perspectief voor hier en nu, door naar elkaar te luisteren en nieuwe
verbindingen vorm te geven.
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Daarbij aansluitend wil het Huis van Dominicus een plek zijn waar
betekenisvolle verbindingen tot stand komen, een plek voor hoop en
bemoediging, een plek waar we leren om wat minder aan onszelf te
denken. Het gaat om solidariteit, offers brengen en kwetsbaren in het
centrum van de aandacht plaatsen.
Het Huis van Dominicus natuurlijk niet de enige plek waar men
omziet naar elkaar en probeert nieuwe vormen van kerkelijke
aanwezigheid te ontwikkelen. Maar projecten weten vaak niet van elkaars
bestaan en profiteren daardoor niet van elkaars inzichten. Om
vernieuwende projecten op het grensgebied van kerk, samenleving en
cultuur te stimuleren heeft het katholieke vermogensfonds Porticus
daarom het programma Space for Grace opgezet. Het Huis van Dominicus
behoorde tot de eerste lichting van tien plekken die zijn geselecteerd.
Daar zijn waardevolle lessen gekeerd en contacten gelegd.
Het Huis van Dominicus legt zich er de laatste tijd op toe om zelf een
verbindende rol te spelen tussen allerlei initiatieven en projecten. Het gaat
niet alleen om uitwisseling en steun, maar vooral ook om samen
ontdekken wat ons te doen staat. Daarbij kan de Bijbel behulpzaam zijn.
De drie zogeheten motiefwoorden die daarin het vaakst voorkomen zijn:
Ga, Vrees niet En toch. Gaan, desnoods tegen de stroom in, en erop
vertrouwen dat het goed afloopt. God laat zich in de Bijbel immers
kennen als Ik zal er zijn.
Hoe geven we dit concreet vorm en inhoud? Door verbindingen aan te
gaan en samen op te trekken: zoals vogels in een zwerm dezelfde kant op
vliegen zonder botsingen, door dicht bij elkaar te blijven, oriëntatie in het
midden te zoeken en zich aan te passen aan elkaars snelheid, in een
constante en vloeiende beweging.
Dat samen optrekken gebeurt in toenemende mate binnen het
parochieverband. Het bestuur en het pastorale team van de SintMartinusparochie streven er niet alleen naar om de huidige kerkgebouwen
open te houden, maar willen de krachten bundelen om tot vernieuwing te
komen. Ze hechten waarde aan de inbreng van de lokale geloofsgemeenschappen, ieder met een eigen kleur.
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Samen met andere kerken in de stad hebben we een cursus
geloofsverdieping voor vluchtelingen georganiseerd, waar verhalen werden
gedeeld om zo de Bijbelse boodschap van geloof, hoop en liefde te
ervaren. Het Huis van Dominicus organiseert binnenkort met Katholieke
Caritas Utrecht een bijeenkomst voor diaconale organisaties. Enerzijds
om elkaar beter te leren kennen, anderzijds om te kijken of we meer
gezicht kunnen geven aan diaconale aanwezigheid in onze stad.
Op verzoek van Porticus zal het Huis van Dominicus komend jaar
trekker worden van het vervolg van Space for Grace. Het is de bedoeling
vernieuwende initiatieven in de katholieke kerk in Nederland inhoudelijk
te begeleiden zodat ze bouwstenen worden van een brede beweging.
De nieuwe paden zijn olifantenpaadjes, weggetjes die mensen maken
door in te gaan op wat zich aandient. De inzet is een kerk die uitdraagt
dat het draait om een goede relatie van mensen met God, met elkaar en
met de aarde. Een missionaire kerk die een hoopvol uitzicht biedt op goed
samenleven met elkaar en perspectieven aanreikt om concreet handelen
mogelijk te maken.
Zo 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.
Hermen van Dorp

Stenen en groen
Nieuwe uitstraling
In het Huis van Dominicus gaat het bij alles wat we doen om ontmoeting
en verbinding met God, met andere mensen, met onszelf, met de nietmenselijke natuur. Daar heb je een plek voor nodig die dat mogelijk
maakt. We zijn enorm dankbaar dat we zo’n plek hebben. De kerk en
bijgebouwen zijn bouwkundig gezien in goede staat, maar inrichting en
uitstraling passen niet in alle opzichten bij onze ambities. Daarom gaan we
komend jaar als eerste de ontmoetingsruimte en het kerkplein onder
handen nemen.
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Ontmoetingsruimte
Nu we steeds vaker grotere bijeenkomsten organiseren en faciliteren, is
de ontmoetingsruimte te klein geworden. We willen daarom enkele rijen
banken weghalen en een visuele afscheiding maken tussen deze ruimte en
de kerkruimte. Nieuwe, minder zware tafels en stoelen zullen het
eenvoudiger maken om de ruimte aan te passen aan het gebruik. De
kerkruimte wordt verder uiteraard intact gelaten. We zijn juist blij met
onze mooie sobere inrichting die vanzelf oproept tot verstilling en inkeer.
In 2022 hopen we een start te maken met het uitbreiden en inrichten
van onze ontmoetingsruimte. Mocht u ons een verjaardagscadeautje
willen geven, dan zouden wij een bijdrage aan dit project zeer op prijs
stellen.
U kunt uw eventuele bijdrage overmaken op bankrekening NL21 RABO
0394 3302 85 t.n.v. St. Ludgerusparochie Utrecht, onder vermelding van
‘ontmoetingsruimte Dominicus’.
U kunt ook de QR-code scannen die op de achterkant van dit boekje
staat.
Kerkplein

Tekening van het kerkplein uit 1976.
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Pleinen zijn van oudsher plekken waar allerlei soorten activiteiten en
ontmoetingen plaatsvinden: rechtspraak, markten, parades, horeca,
demonstraties – noem maar op. Ook ons plein wordt gebruikt door de
buurt. Er roetsjen kleine kinderen langs de helling van het bordes, grotere
kinderen klimmen in de bomen, mensen lunchen en eten ijsjes op de
trappen en de muurtjes en er zijn work-outs van de sportschool aan de
overkant. Dit is allemaal mooi en goed, maar toch schort er iets aan.
Een kerkplein is niet zomaar een plein, maar vormt de overgang
tussen de kerk en de wereld. En juist dat aspect komt niet goed meer uit
de verf. De overgang van de straat naar het plein is onduidelijk en
rommelig en de zwarte en witte grindtegels, die verwijzen naar de
dominicaanse kleuren zijn, ondanks een grondige schoonmaakbeurt,
groezelig. En door de slechte verlichting en het verwilderde groen aan de
noordkant maakt de kerk een wat sombere, teruggetrokken indruk. Dat
past totaal niet bij de naar buiten gerichte houding van het Huis van
Dominicus. Het is dus tijd voor een fikse opknapbeurt.

39

We hebben een werkgroep gevormd en zijn aan de slag gegaan,
samen met adviseurs van buiten. Dat heeft geleid tot een mooi plan
waarin, net als binnen, ontmoeting en verbinding centraal staan. We willen
rond de kerk een ruimte creëren die mensen actief uitnodigt om een
praatje met elkaar te maken en kinderen om er te spelen, waar je in een
tuinkamer kunt wegdromen, waar je samen met buurtbewoners kunt
werken in een pluk- of kruidentuin. Een bijzondere plek waar je even kunt
blijven en niet alleen maar onderweg bent van A naar B.
Ook Dominicus, naar wie onze kerk is genoemd, was voortdurend
onderweg. Vanaf 1203 trok hij predikend rond. Niet op een paard, zoals
de machthebbers in zijn tijd, maar te voet. ‘Graan moet uitgestrooid
worden om vrucht te dragen, als het blijft liggen gaat het rotten’, zei hij
tegen zijn volgelingen en stuurde ze twee aan twee op pad. Men heeft
berekend dat Dominicus wel 15.000 kilometer heeft gelopen. Ter
herinnering aan Dominicus en omdat we allemaal op onze manier pelgrims
zijn, noemen we ons nieuwe plein Pelgrimsplein.
Terwijl wij onze plannen uitwerkten, hoorden we dat een paar
wijkbewoners bezig waren met een plan voor herinrichting van het
grasveld – door de gemeente sinds kort Dominicusplantsoen genoemd! –
en de parkeerplaatsen ernaast. We zijn nu samen in gesprek met de
gemeente en zoeken ook samen een landschapsarchitect. Als we wat
verder zijn, zullen we gezamenlijk een voorlichtingsavond organiseren.
Ons Pelgrimspleinproject heeft dus nu al voor nieuwe verbindingen
gezorgd. Dat belooft wat voor de toekomst!
Anja van Leusden

Huis van Dominicus, Palestrinastraat 1, 3533 EH Utrecht
telefoon 030-2935245 (bij geen gehoor inspreken),
voor melding van een sterfgeval 06-30511279
inloop werkdagen van 9.00-12.00 uur
email info.dominicus@katholiekutrecht.nl
www.dominicuskerk.nl en www.huisvandominicus.nl
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Activiteiten in november
Zie voor meer informatie en andere activiteiten www.huisvandominicus.nl
Iedere dinsdag 10.00 uur Huiskamer van Dominicus – Taalles
Dinsdag 2 Allerzielen
19.00 uur voorgangers Magda de Jong en Leny Beemer
Donderdag 4 Eindelijk volwassen … Een programma met lezing
& liedjes over wijs ouder worden
20.00 uur Frits de Lange en Eessa Frieman
Vrijdag 5 1e Vrijdagviering in kapel
10.00 uur voorganger Magda de Jong
Zondag 7 32e zondag door het jaar B, Sint-Martinusdag
10.00 uur Rafaëlkerk; Dominicuskerk gesloten
Vrijdag 12 WereldWake
10.00 uur iedere vrijdag
Zaterdag 13 Opening Jubileumexpositie
16.00 uur bezichtiging en borrel
Zondag 14 33e zondag door het jaar B, Feest H. Martinus
10.00 uur voorganger Erik Borgman
Zondag 14 Chansons en fantasieën uit de Franse Renaissance
16.00 uur Israel Golani op 6-korige luit en 4-snarige gitaar
Dinsdag 16 Leven van gave en overgave
20.00 uur meditatiecursus o.l.v. Marian Geurtsen
Donderdag 18 Dominicus Bijbelleerhuis
20.00 uur Henk Jongerius, dominicaan
Zondag 21 Christus Koning en 70-jarig jubileumfeest kerkwijding
Dominicuskerk
10.00 uur feestelijke eucharistieviering, voorgangers René Dinklo en Jozef
Essing, dominicanen
Donderdag 25 Jonge Hemelbestormers
10.00 uur online gezet
Zondag 28 1e zondag van de Advent jaar C
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger pastoor Hans Boogers
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U kunt een eventuele gift voor de ontmoetingsruimte
overmaken op NL21RABO0394330285 t.n.v R.K. Parochie Sint
Ludgerus.
Scan de QR-code met de Camera-app van uw telefoon, volg de link
(kan soms ook met uw bankieren-app) en vul een bedrag in. De code is
bruikbaar tot 27 oktober 2023.

Click hier om betaalverzoek te starten

