Activiteiten in de Domkerk
Sinds jaar en dag ontvangen leden en betrokkenen van de Domkerk de jaarlijkse
folder met daarin een breed aanbod van activiteiten op het gebied van Bijbel, kerk en
geloof, maatschappij, cultuur en samenleving. Door de Coronacrisis staat echter veel
op losse schroeven……..Wat kan en mag er wel of niet en wat zijn de verwachtingen
voor de komende periode? Er is veel onzekerheid. Een aantal grote activiteiten,
zoals de Domkerklezing van de Vrienden en de uitreiking van de Mantel van Sint
Maarten gaan niet door. (Digitaal is er voor het laatste wel aandacht).
Toch staat het Citypastoraat Domkerk niet stil! Onderstaand leest u over
gesprekskringen, rondleidingen, lezingen, meditatiebijeenkomsten enz. die vanaf
september t/m januari plaats vinden naast natuurlijk de kerkdiensten, vespers,
zaterdagmiddagmuziek enz. En natuurlijk is de Domkerk dagelijks open!
Juist in deze periode ben je meer dan welkom op bijeenkomsten voor onderlinge
ontmoeting en gesprek. In januari is er opnieuw aandacht voor activiteiten die
plaatsvinden tot aan de zomer van 2021.
Open Monumentendag 12 september
Zaterdag 12 september is het Open Monumentendag. Landelijk thema dit jaar is
Leren & Herwaarderen; daarmee wordt aangesloten op het Europese thema
Heritage & Education. In verband met het coronavirus zal dit alleen kunnen gebeuren
in een aangepaste vorm. In Utrecht zijn rond het thema Leren en Herwaarderen
drie routes gepland: 'Rondje singel', 'Leren’ en 'Herwaarderen'. Reserveren is
noodzakelijk via http://www.openmonumentendagutrecht.nl/, ook voor de Domkerk
(met tijdslot van 10.00-11.00, 11.00-12.00, 12.00-13.00 en 13.00-14.00 uur).
Het programma van de Domkerk voor de Open Monumentendag heeft de volgende
onderdelen:
• In de ochtend, tussen 10.00 en 12.30 uur, zullen de rondleiders speciaal
aandacht besteden aan de rol van de Domkerk door de eeuwen heen als plek
om te leren, met verhalen over de middeleeuwse Domschool en de librije
(bibliotheek). De librije is aan het eind van de 15e eeuw ontstaan door
uitbreiding van de sacristie, maar bestaat niet meer.
• Er staat een informatiekraam van de Stichting Vrienden van de Domkerk in de
kerk.
• Het Zaterdagmiddagconcert, vanaf 15.30 uur, is een orgelconcert verzorgd
door Domorganist Jan Hage. Het is vrij toegankelijk (met een vrijwillige
bijdrage). Deelnemers aan het concert kunnen vanaf 15.00 uur de kerk in.
Vrede verbindt verschil is het thema van de Vredesweek 2020.
18 september: Vredesweeklezing met Natascha van Weezel, Hans Alma en Enis
Odaci
Juist verschillen vormen een rijke voedingsbodem voor samenwerking. Een
samenwerking door verschillende religieuze tradities voor een rechtvaardiger
samenleving en een duurzame vrede. De Utrechtse Vredesweeklezing is een aftrap

voor de Vredesweek 2020 en wil een inspiratiebron zijn voor ieder die zich inzet voor
een rechtvaardige en inclusieve samenleving.
- Natascha van Weezel, schreef het boek Thuis bij de vijand. Moslims en joden in
Nederland en maakte de documentaire Natascha’s beloofde land.
- Hans Alma, schreef het boek Het verlangen naar zin. De zoektocht naar resonantie
in de wereld en is bijzonder hoogleraar religieus humanisme en compassie aan de
VU
- Enis Odaci, is publicist en hoofd online van Volzin, magazine voor religie en
samenleving. Ook is hij voorzitter van stichting Humanislam – een denktank voor
islamitisch humanisme – en adviseur en spreker over interreligieuze dialoog,
diversiteit en inclusie.
Programma
15:30 - 16:00 uur: inloop
16:00 - 17:15 uur: lezingen en reacties uit publiek
17:15 - 18:00 uur: hapje en drankje
De Utrechtse Vredesweeklezing 2020 wordt georganiseerd door de Domkerk en
PAX.
Waar:
Domkerk Utrecht, hoofdingang Domplein
Wanneer:
vrijdag 18 september 2020
Aanmelden noodzakelijk: vredesweek@paxvoorvrede.nl
Info:
Frans de Wolff, 06-53143528 of frans.de.wolff.1954@gmail.com
Martinuskring
In een gezellige en ontspannen sfeer luisteren we naar elkaars verhalen en
ervaringen die relevant zijn voor het beter begrijpen van het boek dat we lezen.
Elkaar ontmoeten, van elkaar en van de schrijver leren is de essentie van de
Martinuskring.
We lezen het boek: Kijk op de ziel van Martine Oldhoff.
Kijk op de ziel van theologe Martine Oldhoff is een gespreks- en bezinningsboek dat
de betekenis van de ziel in het christelijke geloof verwoordt. De ziel duikt overal op.
Van seizoenen lang in ‘Kijken in de ziel’ op de televisie tot in het spirituele
tijdschrift Happinez. Tegenwoordig nemen veel gelovigen het woord minder
gemakkelijk in de mond. Oldhoff werpt een nieuw licht op dit oude woord. Kijk op de
ziel biedt je theologische verdieping, actuele voorbeelden en veel stof tot nadenken.
Het boek is voor € 6,99 verkrijgbaar in de DomShop.
Wanneer:
donderdagavond: 24 sept., 22 okt., 19 nov., 17 dec., 14 jan.
Tijd:
20.00 uur
Waar:
Domcafé
Info en opgave: Anneke van Steenis, 030 – 232 2874, martinuskring@domkerk.nl,
Hans Spinder, hansspinder@ziggo.nl
20 / 30 ers groep
Gedurende het seizoen komt de groep 20/30ers zo’n zes keer bij elkaar. We
bespreken met elkaar het dagelijkse leven, en het in de praktijk leven van het
christelijke geloof. Dit jaar gebruiken we daarbij het nieuwe boek Liturgie van het

alledaagse: Heilige gebruiken in het gewone leven van Tish Warren. Ook eten we
met elkaar aan het einde van het seizoen. Als je lid bent van het Citypastoraat, maar
ook als je jong bent en graag wilt meespreken, is deze groep voor jou. Je bent van
harte welkom!
Wanneer:
Data (waarschijnlijk woensdagavonden) in onderling overleg
Tijd:
20.00 uur
Waar:
DomCafé
Info en opgave: ds. Willem Roskam, predikant@domkerk.nl
Night of Light
Elke derde zaterdagavond is er Night of Light. De kerk is verlicht met kaarsen, er
klinkt muziek, er wordt gezongen, er is gelegenheid om een kaars aan te steken, te
bidden, een gebed te schrijven en bij het hoogaltaar te leggen, een zegen te
ontvangen en/of een pastoraal gesprek te hebben. De kerk is open vanaf 20.15 uur.
In de Stilte … in de Domkerk: Ontdek jouw geestelijke ruimte
De ruimte van de Domkerk inspireert om stil te staan bij jouw plek in de wereld, je
relatie tot anderen en je relatie tot God of wie wij vermoeden. In vier bijeenkomsten
laten wij de ruimte tot ons spreken en komen we dichterbij onze eigen geestelijke
ruimte. Waar sta jij? In de stille kerk, die gesloten is voor publiek. En waar sta je in je
eigen leven? Op vier verschillende manieren proberen we in deze stilte
bijeenkomsten dit verband te leggen. Na een inleidend moment, zijn we het grootste
deel van de tijd in stilte in de kerk. Het is prettig als je alle keren mee kunt doen.
Wees welkom, met of zonder ervaring.
Wat
Wanneer
2021
Welke tijd
Waar
Kosten
Opgave

4 stilte bijeenkomsten
donderdag 8 oktober, 12 november 2020, 11 februari, 11 maart
16.00 – 17.15 uur
Domkerk, ingang Domplein, tot 16.00 uur open!
vrije bijdrage
voor 5 oktober 2020 connyvanlier@planet.nl

Zaklamptour voor volwassenen OOST/WEST
Utrechtse Nacht van de Geschiedenis, 10 oktober 2020
Op veler verzoek is er nu ook een zaklamptour voor volwassenen. Neem een
zaklamp mee en betreed een donkere Domkerk. Wist u dat deze in oost-west richting
is gebouwd? En dat is geen toeval. De rondleiders nemen u mee langs oost-west en
andere verhalen en zaken die u+ bij daglicht over het hoofd zou zien.
Vanwege corona kunnen er per keer twee groepen van 5 huishoudens (max. 10
personen per groep) mee.
Wanneer:
Zaterdag 10 oktober 2020
Tijd:
20.30 uur | 21.15 uur | 22.00 uur
Duur:
30 minuten
Waar:
Domkerk
Volg de actuele informatie over de kosten en aanmelden via social media,
nieuwsbrief enz.

Zaklamprondleiding voor kinderen in de herfstvakantie
Neem je zaklamp mee en kom de Domkerk ontdekken op een avond in de
herfstvakantie.
Met deze speelse rondleiding sluiten we aan bij het thema van de Maand van de
Geschiedenis: Oost/West.
Wist je dat de Domkerk precies in de richting oost-west gebouwd is? En dat was
geen toeval! Met je zaklamp ontdek je nog veel meer dingen die je overdag nooit
waren opgevallen.
Aansluitend is er iets te drinken met wat lekkers.
In verband met corona is het nodig om van tevoren te reserveren en is het
programma zo bedacht dat het voor iedereen veilig is.
Voor wie:
Kinderen van 7 t/m 12 jaar (met volwassen begeleiding)
Wanneer:
Donderdag 22 oktober 2020
Tijd:
19.30-21.00 uur, deur open om 19.15 uur
Waar:
Domkerk, aanbellen bij ingang bruine deur tegenover de
Domstraat
Kosten:
Kinderen en begeleiders € 4,50 p.p.
Info en opgave: Reserveren kan tot donderdagmiddag 22 oktober, 12.00 uur, via
secretariaat@domkerk.nl
Vesper Intro’s
Ook dit seizoen biedt de Werkgroep Getijden drie maal een Vesper-Intro aan, een
woensdagnamiddag waarop wij ons verdiepen in steeds een ander facet van de
vespers.
De programma’s worden gevuld met achtergrondinformatie, kringgesprek of
praktijkoefening. Vervolgens gebruiken we een maaltijd, waarna we gezamenlijk het
avondgebed kunnen vieren. Voor het komende seizoen 2020/2021 is er het volgende
aanbod:
Vesper-Intro 1 op wo 4 november: Vijftig jaar CPD-Vespers: All Inclusive
Waarom vond Dr. Hans van der Werf het destijds noodzakelijk de getijden in ere te
herstellen? Wat is er zo krachtig aan, dat wij dit ritueel al 50 jaar uitvoeren? Inleiders
zijn dr. Hans Kronenburg ds. Henk Stellingwerf
Vesper-Intro 2 is op woensdag 3 maart en gaat over Klokkenluiders & Vespers.
Vesper-Intro 3 is op 2 juni en heeft als Onderwerp: Visie op Vertalen. Later leest u
hier meer over…..!
Programma:
16.30 uur: ontvangst met koffie en thee in de Sacristie
16.45 uur: Vesper-Intro
18.15 uur: gezamenlijke maaltijd in het DomCafé (vrijwillige bijdrage)
19.00 uur: Vesper in het Noordertransept
Opgave via: vespers@domkerk.nl, 06-44704610
Adventsmarkt in de Pandhof
Op zaterdag 28 november wordt door de Utrechtse kerken een sfeervolle
Adventsmarkt georganiseerd in de gangen van de Pandhof, ingang Domplein. Een
markt met kerst- en adventsartikelen, hapjes en glühwein, kerstcadeautjes met

inhoud, adventskransen en informatie over de kerstactiviteiten in de Utrechtse
kerken. Zo willen we Advent in Utrecht oecumenisch inluiden met zoveel mogelijk
kerken (protestant, rooms-katholiek, doopsgezind e.a.) en met medewerking van het
klokkenluidersgilde.
De markt vindt plaats van 15.30 tot 17.30 uur. Om 16.50 uur is er een kort moment
van aandacht door een predikant en wordt de kerstboom aangelicht. Om 17 uur
luiden de klokken van de Domtoren de Advent feestelijk in. U bent van harte welkom!
Wanneer : zaterdag 28 november 2020
Waar : Pandhof Domkerk, ingang Domplein
Tijd : 15.30-17.30
Info : Esther Klusener , esther.klusener@lombok.nl namens werkgroep Kerkelijk
Cultureel Werk
Kerstviering en kerstmaaltijd voor senioren
Op woensdag 16 december is er een kerstbijeenkomst voor wie 75 jaar of ouder is.
Na ontvangst met koffie en thee is er een kerstviering waarin gelezen en gezongen
wordt, waarin we luisteren naar muziek en een korte kerstoverdenking. Daarna is er
een gezamenlijke maaltijd. Als de omstandigheden het toelaten, verzorgen we op
verzoek het vervoer van en naar huis.
Wanneer:
woensdag 16 december
Tijd:
10.30 - 14.00 uur
Info en opgave: Uriël da Costa, 030 - 273 57 82
Kinderkerst en Driekoningen
Op kerstavond, als het voor kinderen al nacht is, is er in de Domkerk een
kinderkerstnachtdienst. We maken er ook dit jaar weer een bijzonder kinderfeest van.
Natuurlijk zingen we ook met elkaar. De deur is open om 18.30 uur. Het is nodig om
vooraf gratis toegangskaarten af te halen bij de ontvangstbalie in de Domkerk. Volg
de actuele communicatie voor het programma en reserveringen.
Wanneer:
24 december
Tijd:
19.00 – 20.00 uur
Driekoningenfeest
Op zondag 5 januari vieren we het feest van Driekoningen. De kinderen mogen dan
verkleed als koning of koningin naar de kerk komen en geschenken leggen bij het
kind Jezus in de kerststal.
Wanneer:
zondag 3 januari
Tijd:
10.30 - 12.00 uur
Belijdeniskring
Voor wie overweegt belijdenis te doen in de Paasnacht start in januari een
voorbereidingsgroep hierop. Jong en oud zijn van harte welkom om hieraan deel te
nemen. In de kring bespreken we diepgaand de vragen en antwoorden van het
christelijke geloof, en onze persoonlijke omgang daarmee. De kring wordt begeleid
door ds. Willem Roskam, Dompredikant.
Wanneer:

Vanaf januari 2021

Tijd:
In onderling overleg
Waar:
DomCafé
Info en opgave: ds. Willem Roskam, predikant@domkerk.nl

