900 jaar Utrecht. Kerk in de stad
Zomerschool in de Domkerk
De stad Utrecht viert haar 900e verjaardag. En wat een veelzijdig fenomeen is de stad! Hoe lang je
ook in de stad leeft en je ermee bezighoudt, toch kun je steeds weer nieuwe invalshoeken, plekken
en gezichten ontdekken. In de 21e eeuw neemt de verstedelijking van de wereld alleen maar verder
toe. De stad is onze toekomst. Kerk en theologie hebben zich er ook al lang mee verstaan, van
kerkvader Augustinus tot Jacques Ellul (‘De grote stad’), en talloze andere stemmen. Deze zomer
zetten we, trouw aan de fundamenten van het Citypastoraat, deze reflectie in de Domkerk voort. We
verdiepen ons in een korte zomerschool in belangrijke stemmen uit de (christelijke) reflectie op de
stad. Zo verbreden we ons zicht op de uitdagingen in het 21e eeuwse Utrecht, en de rol die de kerk
daarin kan spelen.
Onder voorbehoud van wijzigingen in de volgorde is dit de planning van de avonden:
Avond 1 – De stad in de 21e eeuw. Perspectieven en ontwikkelingen
Woensdag 29 juni, 20.00u tot 21.30u, DomCafé
De stad is volgens veel experts en ook volgens veel van haar inwoners de ‘toekomst’ van de
mensheid. Een snelle verstedelijking is dan ook decennia wereldwijd de trend. Op plaatsen als
Kinshasa (15 miljoen inwoners) of Londen (8,9 miljoen inwoners ontstaan uitgestrekte
metropoolregio’s. Globale steden kennen een unieke dynamiek, problemen en uitdagingen. Hoe kun
je Utrecht als stad typeren? Welke ontwikkelingen zijn in de komende decennia van belang? Tijdens
de eerste avond van de zomerschool verkennen we het ‘stedelijke landschap’. Wat zien we (zelf) en
wat doet dit met de stad en (ons als haar) inwoners? In gesprek met elkaar verkennen we de
ontwikkelingen en hun achtergronden.

Avond 2 – De gelukkige stad
Woensdag 6 juli, 20.00u tot 21.30u, DomCafé
Utrecht is stad van Sint Maarten. Deze zomer verscheen rondom het zomerfeest van Sint Maarten
het boek ‘Het wonder van Sint-Maarten. Utrecht een gelukkige stad’ over de betekenis die bisschop
Radboud voor steden als Utrecht zag in Sint Maarten. Volgens sommige lijstjes scoort Utrecht hoog
als een van de meeste gelukkige steden wereldwijd. Er is bij verschillende hedendaagse beschouwers
aandacht voor de ‘happy city’, maar wat is geluk in de context van de stad eigenlijk? Welke actualiteit
is er voor Utrecht weggelegd in de viering en gedachtenis van Sint Maarten?

Avond 3 – De gezonde stad
Dinsdag 12 juli, 20.00u tot 21.30u, DomCafé
Gezondheid is voor Utrecht de komende decennia een speerpunt, niet alleen voor haar inwoners
maar ook voor de ontwikkeling van werkgelegenheid en kenniscentra. De stad wil zich intensief gaan
profileren als dé gezondheidsstad van Nederland. Maar hoe staat de stad er eigenlijk voor qua
gezondheid? En welke dynamieken van ongelijkheid spelen daarin een rol? Bij de thematiek van deze
avond plannen we ook een (apart) bezoek aan de tentoonstelling ‘De gezonde stad’ in het Centraal
Museum.

Avond 4 – Slavernij en de stad Utrecht
Dinsdag 19 juli, 20.00u tot 21.30u, DomCafé
Een nog nauwelijks belichte bladzijde in de Utrechtse geschiedenis is die van de slavernij, en de rol
die stad en kerk daarin speelden. Over dat belangrijke thema verscheen recent ‘Slavernij en de stad
Utrecht’. Heeft de stad van de 21e eeuw schone handen? En op welke manieren is de stad in deze tijd
verstrikt in slavernij of mensonwaardige (arbeids)verhoudingen? In deze vierde bijeenkomst van de
zomerschool verkennen we (kritische) stemmen over de rol van de stad in de onderdrukking van
mensen.
Je bent van harte welkom om aan het (gratis) programma van deze zomerschool deel te nemen.
Opgave vooraf is verplicht, via mail: predikant@domkerk.nl
Verdiep jij ook je zicht op de stad Utrecht en de rol van de kerk en het christelijke geloof daarin?
Graag tot binnenkort!

