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Inleiding
De gotische Domkerk is een gezichtsbepalend christelijk monument in de stad Utrecht. Al eeuwen
staat op het Domplein een kerk en vanaf deze plek startte Willibrord de kerstening van de Lage
Landen. De Domkerk als monument op zichzelf is onmiskenbaar een teken van Gods presentie in de
wereld. De gemeente van de Domkerk, het Citypastoraat, weet zich verbonden met deze rijke
christelijke historie en wil deze traditie actueel maken voor de wereld van nu. In het vertrouwen op
God en in verbinding met de rijke traditie van de kerk zoekt het Citypastoraat Domkerk ook naar
nieuwe wegen en nieuwe vormen om het bevrijdende verhaal van God met mensen te delen met allen
die op haar weg komen.

Wie zijn wij?
De Domkerk is onderdeel is van de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU) en van de Protestantse Kerk
in Nederland (PKN). De Domkerk draagt vanuit haar centrale positie in de stad actief bij aan ‘het
gezicht’ van zowel de PGU als de PKN.
De Domkerk is een Citykerk. De City is het hele stedelijke gebeuren met alles wat zich daarin afspeelt,
van kennis en cultuur tot commercie. De City wordt bevolkt door binnenstadbewoners, maar ook
degenen die er werken en degenen die de binnenstad bezoeken. Citykerken zijn monumentale kerken
in het centrum van steden. Voor de burgers van de stad zijn het herkenningspunten van de identiteit
van de stad, voor de bezoekers van buiten culturele aantrekkingspunten. Bezoekers van Citykerken
zoeken rust en/of spiritualiteit in de schaduw van het liturgisch gebruik van vroeger en van vandaag,
maar ze zoeken ook een cultureel middelpunt in de veelkleurigheid van de stad. De christelijke functie
van Citykerken leeft verder in de wekelijkse of zelfs dagelijkse praktijk van liturgie, spiritualiteit en in
hun plek als oord van stilte en rust in een verder zo turbulente stad. Dat is een cruciaal verschil met
musea en andere monumenten in het publieke domein.
De Domkerk kenmerkt zich vanuit haar identiteit als Citykerk door de dagelijkse gratis openstelling,
een professioneel niveau en een beleid dat het goede uit de traditie wil behouden en tegelijkertijd
het experiment niet schuwt. Het Citypastoraat Domkerk kent daarbij een breed aanbod van diensten,
getijden, concerten (Zaterdagmiddagmuziek), Night of Light, exposities, Christelijke feesten voor de
stad, kerkelijk culturele activiteiten, de activiteiten uit de jaarlijkse activiteitenfolder en de Open Dom
(Ontvangst, DomCafé, DomShop, educatieve dienst en gedachteniskapel). In de concerten op
zaterdagmiddag, maar ook in de diensten en vespers en tijdens de culturele activiteiten, speelt
kerkmuziek een belangrijke rol.
Het Citypastoraat Domkerk is een open gemeenschap die mensen uitnodigt aan de activiteiten deel te
nemen. Daarbij zijn drie soorten binding aan de gemeenschap te onderscheiden. Er zijn bestendige
blijvers (langdurig verbonden met het ideaal van het Citypastoraat Domkerk), voorlopige blijvers
(gedurende een bepaalde periode geboeid door wat het Citypastoraat Domkerk te bieden heeft) en
voorbijgangers (toevallige bezoekers of incidentele bezoekers van een concert, de Night of Light of de
grote feesten zoals Kerst of Pasen). In onze beleidsdoelen en acties nemen we dit onderscheid in
binding met de Domkerk mee.
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Totstandkoming van het beleidskader
Bij de voorbereiding van dit beleidskader zijn het beleidskader 2013-2016, de nota ‘Waar een Woord is,
is een weg’ van de PKN, publicaties van theoloog Erik Borgman en het beleidsplan van de PGU
betrokken. Daarnaast is er tweemaal een gemeenteberaad geweest (december 2015 en mei 2016),
waarna het beleidskader is vastgesteld door de kerkenraad van het Citypastoraat Domkerk.
De ontwikkelingen die zich voordoen in kerk en samenleving vragen keuzes van de kerk. In ‘Waar een
Woord is, is een weg’, het concept beleidsplan van de PKN, wordt gesproken over opnieuw beginnen als
kerk, waarbij als het ware alle ballast wordt afgelegd: back to the basics noemt men dat. De niet meer
langere vanzelfsprekendheid van de kerk vraagt ook van het Citypastoraat keuzes met betrekking tot
de kortere en langere termijn. Enerzijds moet de kerk zich niet gek laten maken door met het oog op
een groter bereik en gericht op groei haar traditie over boord te gooien. Als er anderzijds een situatie
ontstaat waarin niemand herkent wat je doet, is er wel een probleem. Dan is je opdracht de zaak af te
pellen: terug naar de kern (aldus Borgman).
In deze zoektocht naar een goede balans tussen traditie en vernieuwing, bouwen we voort op de drie
G’s van het beleidskader 2013-2016: de omgang met God; de gezamenlijke betrokkenheid als een
levende Gemeenschap en de Gastvrijheid in een breed scala aan activiteiten. Daar hebben we in dit
beleidsplan een vierde G aan toegevoegd: die van Gerechtigheid als taak in de samenleving.
Hierna formuleren we onze visie op basis van deze uitgangspunten en gaan we in op deze vier
thema’s.

Visie
Het Citypastoraat Domkerk Utrecht is een open en gastvrije gemeenschap, met grote aandacht voor
liturgie en kerkmuziek, die zondag aan zondag de opstanding van Christus viert, dagelijks ruimte
maakt voor de omgang met God, de omgang met gasten en met elkaar in de gemeenschap, en zich
inzet voor gerechtigheid.

God
Al eeuwen wordt in de Domkerk een geloofstraditie levend gehouden en de liturgie gevierd. De
lofzang wordt met veel liefde en zorg gaande gehouden. Het dagelijks gebed vormt de hartslag van
onze kerk: de dienst op zondagmorgen, het ochtendgebed op maandag, de dagelijkse middaggebeden
en de vespers op woensdag en zondag.
Het Citypastoraat Domkerk heeft een liturgisch profiel. Op zondagochtend vieren we de opstanding
van Christus. De liturgie is oecumenisch-protestants, herkenbaar aan de vaste gezangen en met
aandacht voor zowel het Nieuwe als het Oude Testament. Er zijn twee
brandpunten: Schrift en Tafel. In de dienst van de Schrift wordt de
Bijbel gelezen, gezongen en uitgelegd. In de dienst van de Tafel delen
we wekelijks brood en wijn. Professioneel uitgevoerde kerkmuziek
speelt in de diensten een belangrijke rol. De cantorij doet wekelijks
mee en zingt meerstemmige vocale muziek van het hoogste niveau.
Ervaringen van geluk en schoonheid, en andere emoties die met
mens-zijn te maken hebben, spelen een belangrijke rol in de wijze
waarop de liturgie gevierd wordt. Daarnaast bestaat ruimte voor
verschillende godsbeelden, en twijfel wordt niet gezien als tekort aan
geloof, maar als behorend tot geloof.
Aan voornoemde traditionele vormen van omgang met God is sinds
Afbeelding 1: Schematische
2014 de Night of Light toegevoegd. De honderden vooral ook jonge
afbeelding God
mensen die daar elke maand komen, laten zien dat deze nieuwe vorm
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van geloofsbeleving hen aanspreekt. Zo is langzamerhand sprake van een comple-mentaire viering, die
de omgang met God zonder meer verrijkt.
Veel mensen die de Night of Light bezoeken nemen geen deel aan de zondagochtenddienst of de
getijden, en andersom geldt hetzelfde, al is er ook overlap. Deze diversiteit is vanouds al een kenmerk
van het Citypastoraat en heeft er met de Night of Light een nieuwe loot bijgekregen.
De rode draad is de ruimte voor de omgang met God. Deze wordt op een respectvolle manier vormgegeven, voortbouwend op de eeuwenoude vieringen op deze plek. Voortbouwend op de oude
tradities in een taal en vorm die de boodschap van God bereikbaar maakt voor mensen van deze tijd.
Dit vraagt om voortdurende aandacht, die door meer experiment in de diensten gestimuleerd kan
worden. Experiment, niet als doel op zichzelf, maar om ons waakzaam te houden en het verhaal over
wat de weg met God betekent, levend te houden.

Gemeenschap
De gemeenschap van de Domkerk bestaat uit verschillende groepen gekoppeld aan de verschillende
hiervoor geschetste onderdelen van de Domkerk, zoals de kerkelijke gemeente, de Zaterdagmiddagmuziek
en de Open Dom.
Wat onder God beschreven staat over de verschillende ‘zuilen’ doet zich
vanzelfsprekend ook voor als het gaat om de gemeenschap. Mensen
die bij verschillende onderdelen actief zijn, hoeven elkaar niet te
kennen. Dat is ook niet perse nodig, maar soms kan ook hier de
verbinding een kruisbestuivende verrijking betekenen. Daar kunnen we
naar op zoek gaan. Door samen, al lerend, op pad te zijn, samen aan een
zingevend programma te werken.
Naast dat bredere inhoudelijke gezichtsveld, is het ook van belang oog
te hebben voor het individuele lid van de gemeenschap. In de praktijk
Afbeelding 2: Schematische
kan dit lastig zijn omdat niet altijd duidelijk is waar wederzijds
afbeelding Gemeenschap
behoefte aan is. Vanouds lieten we elkaar in de Dom liever vrij dan dat
we ons aan elkaar opdrongen. Maar daarmee werd het ook wel eens teveel los zand, te vrijblijvend.
Elkaar meenemen op de weg door het leven, dichtbij of op een lossere manier, blijft voor elke
gemeente van groot belang. Het is een geven en nemen. Van alle leden van de kerkelijke gemeente,
hoeveel zorg die ook nodig heeft, kan enige inzet worden verwacht. Ontmoetingen op zondagochtend,
tijdens de kringen, werkgroepen, of het DomCafé, spelen hierin een belangrijke rol. Maar er is rond de
‘ontmoeting onderweg’ in zo’n gebouw als wij ‘bewonen’ meer te bedenken. Activiteiten waarbij ook
meer jongeren zouden kunnen worden betrokken. (zie ook God). De uitdaging is om bij dit met-elkaaropleven steeds een blik naar buiten gericht te houden. Is er iemand die aandacht nodig heeft, die
buiten de boot dreigt te vallen? Is er iemand die niemand lijkt te kennen (zie ook Gastvrijheid)? Het
blijft belangrijk dit met elkaar te doen.
Zo wordt niet alleen de ontmoeting van mensen binnen de kerkelijke gemeente van het Citypastoraat
als een belangrijk aspect gezien, maar ook de openheid naar buiten. Niet alleen in de diensten of bij
de Zaterdagmiddagmuziek is iedere belangstellende welkom, maar ook bij andere activiteiten. Die
activiteiten kunnen dus, ook door het jaar heen, duidelijker zichtbaar gemaakt worden. Wat is er
allemaal te doen deze week? Met aanduiding of dit een activiteit betreft waar je zo eens kan
binnenlopen.
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Gastvrijheid
De derde G staat voor Gastvrijheid, die al lang hoog in het vaandel staat van het Citypastoraat en
nauw met het begrip Gemeenschap samenhangt. De kerk is elke dag open en gratis toegankelijk. Op
die manier is de kerk beschikbaar voor iedereen die daarvan wil genieten. Gastvrijheid betekent dat we
mensen die binnenwandelen om de kerk te bekijken, een dienst mee te vieren, een concert bij te
wonen, of hulp te zoeken, welkom heten en als gastvrouw/-heer belangstelling tonen voor vragen of
eventuele andere behoeften. Een cruciale rol hierin spelen wijzelf, de mensen die, op welke manier
dan ook, deel uitmaken van die gemeente. Onze niet opdringerige maar open en opmerkzame houding
kan degene die een kijkje komt nemen helpen om zich welkom te voelen.
Bij Gastvrijheid hoort ook iets van jezelf durven laten zien. We kunnen
ons afvragen hoe we het gebouw, de ruimte, kunnen inzetten om het
nog meer tot zijn recht te laten komen. De hedendaagse kunst die
middels de tentoonstellingen vrijwel altijd aanwezig is, speelt hierin
zeker al een belangrijke rol. Deze zegt iets over wat ons als gemeente
bezighoudt, waar we voor staan. Er is al een video van de dienst te zien
waarin het orgel en de liederen klinken en een aantal gemeenteleden
hun verhaal doen. Misschien zijn er nog meer mogelijkheden om aan
de toevallige voorbijganger iets te laten zien van de levende
gemeenschap die we zijn.
De Gastvrijheid kan mogelijk in breder verband opgepakt worden. In de
komende beleidsperiode denken we na over verdere gaande samenAfbeelding 3: Schematische
werking met andere partijen aan het Domplein, met andere kerken of
afbeelding Gastvrijheid
religies, met andere culturen.

Gerechtigheid
In de Dom als St. Maartenskerk neemt Gerechtigheid een prominente plaats in. Dat zijn we aan onze
schutspatroon verschuldigd. Onze taak in de wereld wacht. We worden opgeroepen ons in te zetten
voor een menswaardig bestaan voor ieder mens, van welke achtergrond of geloof ook, nu en in de
toekomst. Ook de zorg voor de wereld maakt hier deel van uit. Om hieraan gehoor te geven heeft het
Citypastoraat al vele jaren contacten met diverse niet-gouvernementele organisaties (NGO’s; Amnesty
International, Pax Christi, Kerk in Actie, Solidaridad en de Voedselbank) en is zij een Fair Trade kerk.
Daarnaast hebben we ons voor langere tijd verbonden aan
verschillende projecten binnen de jonge kerk in Cuba. We willen erover
nadenken hoe we met deze organisaties doorgaan. Is het teveel van
het goede of kunnen we er juist een nieuwe impuls aan geven? Ook is
het van belang om na te denken over onze inzet voor de Gerechtigheid
dichtbij. In de komende beleidsperiode kiezen we een vorm om sneller
te kunnen inspelen op de actualiteit, zoals manifestaties op het
Domplein en de vluchtelingen-problematiek.
De Domkerk streeft naar een pro-actievere houding ten aanzien van
het kleinschaliger leed (armoede, eenzaamheid, dakloos zijn, mensen in
crisis zoals net gescheiden ouders) binnen onze gemeente of in de
stad. Verder wordt bekeken of actuele (ethische) thema’s met
Afbeelding 4: Schematische
betrekking tot Gerechtigheid een prominentere plaats kunnen krijgen
afbeelding Gerechtigheid
in de tentoonstellingen, de zondagochtenddienst en discussiebijeenkomsten.
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Het moge duidelijk zijn dat een keus uit dit alles nodig is, maar veel hiervan zou zich prima lenen voor
kortdurende projecten. We zien mogelijkheden om jaarlijks een oproep te doen, waarna we bij
voorbeeld het jaarlijkse ‘St Maartensproject’ zouden kunnen kiezen. Rond de initiatiefnemers kan zich
dan een groep vormen die zich daar een jaar (of twee) voor inzet, eventueel zelfs met een zeker
budget. De afronding van het project kan in een dienst een speciale plaats krijgen. Mogelijk kunnen bij
deze projecten ook jongeren, andere kerken, synagoges en/of moskees of andere lokale organisaties
worden betrokken.

Hoe nu verder?
De kerkenraad zal dit beleidskader omzetten in concrete acties en deze in de tijd plannen, rekening
houdend met hetgeen hierna in de praktische paragraaf is opgenomen. De mogelijkheden zijn mede
afhankelijk van diegenen die zich hiervoor willen inzetten. Hoe kleiner of groter die groep is, hoe
minder of meer er kan gebeuren. In alle gevallen zullen er keuzes gemaakt moeten worden en nieuwe
ideeën gegenereerd. In vertrouwen gaan wij voort…
Waar een Woord is, is een weg,
ook voor de toekomstige generaties van het Domplein.

Praktische paragraaf
Wat is hiervoor nodig?
Dit beleid kan alleen in concrete activiteiten worden omgezet door de inzet van mensen/gemeenteleden en met de vereiste middelen. Hierbij is het nodig om de samenhang te bewaken en om ruimte te
laten voor nieuwe ontwikkelingen.

Mensen
De activiteiten in en rond de Domkerk worden bijna volledig gedaan door vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten, voor het gebouw, voor de muziek, voor de kerk of voor concrete projecten.
Honderden mensen doen dit werk, soms al tientallen jaren lang.
Om onze plannen waar te maken, hebben we ook de komende periode de inzet van deze en nieuwe
vrijwilligers nodig. De hoeveelheid mensen die beschikbaar is, is een belangrijke beperkende factor om
alle plannen waar te maken. Dit vraagt om realiteitszin en prioriteiten stellen, maar het is ook
noodzakelijk om te kijken naar nieuwe en moderne manieren van werken om nieuwe groepen
vrijwilligers aan te spreken. Dat vraagt:
 Dat we de huidige vrijwilligers koesteren en ruimte geven en hen laten merken dat hun
bijdrage gewaardeerd wordt.
 Dat we vrijwilligers die hun inbreng willen minderen of willen stoppen, daarbij begeleiden.
Mogelijk kunnen ze een andere rol vervullen.
 Dat we gericht nieuwe vrijwilligers zoeken, niet alleen als er vacatures zijn, maar continu.
Sommige diensten in de Open Dom hebben inwerkprogramma’s. Dat zouden we kunnen uitbreiden naar andere diensten en naar kerkelijke activiteiten.
 Dat we mensen met een brede interesse laten kennismaken met verschillende rollen en dat
we samen met hen kijken wat het meest passend is.
De gemiddelde leeftijd van de huidige vrijwilligers wordt hoger. Daarom moeten we nu al gaan
werken aan verbreding van de groep vrijwilligers.
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Middelen
Voor de financiering van het gebouw en van de activiteiten, hanteren we de volgende richtlijnen:
 De Stichting Zaterdagmiddagmuziek Domkerk is financieel verantwoordelijk voor de realisatie
van de Zaterdagmiddagmuziek concerten. Ongeveer de helft van de inkomsten komt uit
collectebijdragen van de bezoekers van de vrij toegankelijke concerten en de andere helft van
donateurs en subsidies.
 De kosten voor de dagelijkse openstelling van de Domkerk en voor het onderhoud van het
gebouw en de inventaris worden gefinancierd door de opbrengsten van de verhuur en van de
Open Dom (offerblokken, kaarsen, DomShop, DomCafé, rondleidingen). De Stichting Vrienden
van de Domkerk levert jaarlijks een bijdrage voor de dagelijkse openstelling.
 Kerkelijke activiteiten en salarissen worden betaald uit de bijdragen van leden van het Citypastoraat en uit giften.
 Voor projecten die we op eigen kracht niet kunnen betalen, worden bijdragen geworven van
fondsen en particulieren.
 Voor het groot onderhoud van de Domkerk doet het Citypastoraat een jaarlijkse dotatie van
€50.000 aan de Protestantse Gemeente Utrecht (PGU). Voor het groot onderhoud en de
aanvullende restauratie van de kerk in de jaren 2017–2022 is rijkssubsidie verkregen van de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). De provincie Utrecht heeft subsidie toegezegd voor
de wimbergen. Er is ook een subsidieverzoek ingediend bij de gemeente Utrecht. Voor de vijf
rijksmonumentale binnenstadskerken (de Domkerk, de Jacobikerk. de Janskerk, de Nicolaïkerk
en de Buurkerk) heeft de PGU een langdurig Kapitaal Groot Onderhoud (KGO) gevormd van
€5.000.000. Ook het Citypastoraat heeft daaraan bijgedragen. Met de rente-inkomsten van het
KGO wordt een deel van de eigen bijdragen van 50% gedekt die bij rijks- en provinciale
subsidies gevraagd worden. Door de rentedaling van de laatste jaren (van 4 naar 0,5%) is de
opbrengst van het KGO daarvoor onvoldoende geworden. Daarom onderneemt het
Citypastoraat acties om die eigen bijdragen bij elkaar te krijgen. In 2017 vindt hiervoor een
zogenaamde Publieksactie plaats.
Het Citypastoraat Domkerk heeft een gezonde financiële basis. Jaarlijks wordt er een sluitende
begroting gemaakt waarbij de uitgaven gedekt worden door verwachte inkomsten. Voor kosten die
niet jaarlijks hetzelfde zijn, maar wel een periodiek karakter hebben, worden reserveringen gedaan. Er
zijn vereveningsfondsen aangelegd om schommelingen in de inkomsten uit Open Dom en verhuur op
te vangen.
Als de inkomsten onverhoopt teruglopen, dan zullen we allereerst zoeken naar nieuwe bronnen om
onze plannen te kunnen realiseren. Als dat niet in voldoende mate lukt, zullen we onze uitgaven
daarop aanpassen.
Er moet op korte termijn veel onderhoud en restauratie gedaan worden. Dat kost enorm veel geld.
Daarvoor zijn velen hard aan het werk om de fondsen bij elkaar te krijgen. Maar hoe doen we dat in de
toekomst? Na 2022 zal de Domkerk opnieuw een beroep doen op het rijk, de provincie en de
gemeente. De RCE en de provincie zijn hier conform de wettelijke taken in het kader van de SIM-BRIMBROM-Regeling en de Wet op het Cultureel Erfgoed ook toe verplicht. Daarnaast zullen de nodige
particuliere fondsen verworven worden.
Het is dus van belang om (in afstemming met de PGU) ideeën op een rij zetten om in de toekomst
meer inkomsten te genereren vanuit de bezoekersstroom. Die inkomsten zullen we nodig hebben voor
het de instandhouding van het gebouw.
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Samenhang
Vanaf de start van het Citypastoraat Domkerk is de samenhang van alles wat er in en rond de Domkerk
gedaan wordt zeer belangrijk. Daarom draagt de kerkenraad van het Citypastoraat de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten en voor de samenhang.

Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen
Dit beleidskader schetst de ruimte waarbinnen we ons de komende jaren willen begeven. Uiteraard
kunnen we niet alles vooraf overzien. Als zich nieuwe mogelijkheden voordoen of als er ontwikkelingen zijn waar we op willen of moeten reageren, dan is het beleidskader geen keurslijf, maar een
richtlijn De uitgangspunten zijn belangrijk, de invulling beweegt mee met de tijd.
Het is de verantwoordelijkheid van de kerkenraad om nieuwe situaties te wegen in het licht van de
afgesproken uitgangspunten.
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