
We leven in een wereld die de nasleep ervaart 
van de coronacrisis. De pandemie heeft een 
grote invloed gehad en met name jongeren 
en alleenstaande ouderen zeggen zich vaker 
eenzaam, somber of  gestrest te voelen. 
Anderen hebben gemerkt dat rust en afstand 
hun tot op zekere hoogte juist goed gedaan 
hebben en kiezen voor minder activiteiten of  
contacten. 
Toen de coronacrisis nauwelijks voorbij was 
besloot Rusland Oekraine binnen te vallen 

met grote gevolgen van dien: verwoesting, 
veel menselijk leed en miljoenen mensen die 
op drift zijn geraakt en een nieuw onderko-
men moeten zoeken. Dat alles komt dichtbij. 
Er verblijven inmiddels vluchtelingen in ons 
klooster, we kunnen voortdurend in de media 
de ontwikkelingen in het conflict volgen en 
we merken het ook in onze portemonnee. 
De hogere kosten voor levensonderhoud zijn 
problematisch voor een groot aantal mensen 
in onze samenleving.

ZENDINGSBRIEF 
VOOR DOMINICAANS ZWOLLE
voor het werkjaar 2022-2023

Aan:  bewoners van Dominicanenklooster Zwolle,
 leden van bestuur, kloosterteam en werkgroepen,
 parochianen, bezoekers van programma,
 ieder die geïnteresseerd is in dominicaanse spiritualiteit.

Zusters en broeders,
Als dominicaans georiënteerde gemeenschap willen we ‘de tekenen  
van de tijd lezen in het licht van het evangelie’. Wat zeggen ons de  
tekenen van de tijd? Waar zien we ze en wat betekenen ze voor ons  
handelen als katholieke, dominicaanse gelovigen?

Tekenen van de tijd in vogelvlucht



En hoe staat het in ons  
eigen klooster en onze 
eigen dominicaanse  
gemeenschap?  

Er hebben veel veranderingen plaats gevonden de laatste ja-
ren. Het klooster is verkocht aan de Herstructureringsmaat-
schappij Overijssel (HMO) en zal op termijn duurzaam 
verbouwd worden. Velen voelen zich ontheemd nu het zo 
vertrouwde klooster niet meer ‘van ons’ is. De gangen voe-
len vreemd en leeg aan en het afscheid van ‘de tijden van 
weleer’ doet pijn. De kerk is net als het klooster verkocht, 
maar wordt samen met enkele ruimten in het klooster en de 
Kloosterpoort in vruchtgebruik gegeven aan de orde van 
de dominicanen. Zonder de eigenaarslasten of  huurkosten 
te betalen, mogen wij deze ruimten blijven gebruiken voor 
de dominicaanse presentie in Zwolle. Onze monumentale 
neogotische kerk met al haar dominicaanse kunstuitingen, 
blijft haar sacraliteit behouden.  

De werkorganisatie is door natuurlijk verloop en een nood-
zakelijke reorganisatie aanzienlijk veranderd en verkleind. 
Vertrouwde gezichten zijn verdwenen, nieuwe medewerkers 
zijn aangenomen en functies zijn veranderd. Er wordt nu 
gewerkt vanuit één team, het Kloosterteam. Dit roept in 
het beginstadium gevoelens op van verlies en vervreemding 
omdat je nog niet als vanzelfsprekend weet bij wie je moet 
zijn. Maar met al deze veranderingen hebben we wel de 
overtuiging dat een solide basis is gelegd voor een duurza-
me toekomst van de dominicaanse zending. Die zending 
zal gedragen worden door drie pijlers: het rectoraat, het 
programma en bezield wonen.

Voor werkers en bezoekers is er een nieuwe werk- en ont-
moetingsruimte gecreëerd; de Kloosterpoort. Een lichte, 
ruime plek grenzend aan het klooster. Het is de plek waar 
de spirituele en sociale samenhang tussen kerk, programma 
en bewoning van het klooster samen komen. Een locatie 
waar je binnen kunt lopen voor een praatje, een kop koffie, 
een vergadering of  een cursus, maar die nog niet eigen is 
voor de meeste bezoekers. 

Een cultuur van zorg  
als pad naar vrede  
 
Alle gebeurtenissen die de afgelopen jaren op verschillende 
niveaus kerk en klooster geraakt hebben, leren ons wel het 
belang van verbondenheid, om voor elkaar en de schepping 
te zorgen. Om in alle turbulentie elkaar vast te houden en 
een gemeenschap te vormen die gebaseerd is op aandacht 
voor elkaar en voor anderen dichtbij en ver weg. Juist in 
deze onzekere tijd willen we als dominicaanse gemeenschap 
een kring van verbondenheid vormen en zo een bijdrage 
leveren op onze weg naar solidariteit, betrokkenheid en 
vrede.  

Zo ver zijn we echter nog niet. Op lokaal niveau hebben 
we bijvoorbeeld gemerkt dat vele vrijwilligers en bezoekers 
elkaar niet kennen, geen weet hebben van het levensverhaal 
van de ander. Mensen die oud of  ziek zijn verdwijnen vaak 
uit beeld als ware zij nooit deel van de gemeenschap. En 
de Oekraïense vluchtelingen die worden opgevangen in het 
klooster zijn onbekende gezichten. Verder zijn er in onze 
samenleving vele goede doelen die we meer voor het voet-
licht kunnen halen en kunnen ondersteunen. Deze doelen 
hebben onze hulp en gebed hard nodig.

In het licht van  
het evangelie
 
Het hele leven van Jezus inspireert ons om onze eigen 
levensweg, ons eigen menszijn en vooral ons samenzijn 
vorm te geven. Misschien komt dit wel het meest duidelijk 
tot uiting in de evangelielezing van Witte Donderdag. Jezus 
zegt dan tot zijn leerlingen: ‘Ik heb een voorbeeld gegeven; 
wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen.’ 
Wat is het voorbeeld dat Jezus gaf ? Jezus stond tijdens de 
maaltijd met zijn leerlingen op, sloeg een linnendoek om en 
goot water in een waskom. Vervolgens begon hij de voeten 
van zijn leerlingen te wassen, en droogde ze af  met de doek 
die hij omgeslagen had. Alhoewel Jezus ‘meester’ en ‘Heer’ 
was voor zijn leerlingen, nam hij de rol van slaaf  aan. 
Ongeacht de maatschappelijke functie die je hebt of  rollen 
die je vervult, ongeacht of  je hieraan aanzien ontleent of  
niet, blijven we elkaars broeders en zusters en zijn daarmee 
mensen die gelijkwaardig aan elkaar zijn. Het zuster- en 
broederschap krijgt vooral vorm in het er zijn voor elkaar, 
in het elkaar dienen.



In oktober 2020 kwam de encycliek 
Fratelli Tutti uit. Een schrijven van 
Paus Franciscus over broederschap en 
vriendschap, over menselijkheid zon-
der grenzen. De paus schrijft dat de 
enige weg vooruit, een weg van nabij-
heid is, een weg van bewuste ontmoe-
ting. Als dominicanen zouden we hier 
kunnen denken aan het voorbeeld van 
Dominicus die bewust de nabijheid 
zoekt van een herbergier in Toulouse 
met wie hij het oneens is. In het daar-
op volgende gesprek ontstaat dan het 
onderlinge vertrouwen dat tot een dia-
loog leidt. Onze medebroeder Timothy 
Radcliffe sloot hierbij aan en zei dat 
het allemaal begint met de uitdaging 
om zelf  niet meer in het centrum van 
de wereld te willen staan. “Je wordt pas 

volledig mens als je je centrum weet te 
verleggen naar anderen.”    

Jordanus van Saksen, de opvolger van 
Dominicus als magister van de orde, 
schrijft over de jonge Dominicus 
die concreet de daad bij het woord 
voegde: ‘In de tijd dat Dominicus in 
Palencia studeerde, brak in heel Spanje 
een zware hongersnood uit. Hij was 
geschokt door de nood van de armen 
en hij besloot, zowel aan de opdracht 
van de Heer te voldoen als ook de 
nood van de stervende armen te lenin-
gen. Hij verkocht zijn boeken, die hij 
in de stad zo nodig had, en alles wat 
hij verder bezat om de opbrengst als 
aalmoezen onder de armen te verde-
len. Door dit voorbeeld werd ook het 

gemoed van de andere theologen en 
leraren wakker geschud, zodat ze door 
de goedgeefsheid van de jongeman 
hun eigen traagheid en zuinigheid inza-
gen en van nu af  aan rijkelijk aalmoe-
zen gaven.’   

Het is belangrijk om te constateren dat 
de hulp die Dominicus kon orga-
niseren voor de arme en hongerige 
mensen, begon bij compassie. Domi-
nicus liet zich raken door het leed van 
anderen. Het is een wezenlijke houding 
van het bewogen worden door men-
sen. Het vraagt om een open blik naar 
de wereld en het maken van tijd voor 
de ander.

In het licht van pauselijk en dominicaans schrijven
 “Je wordt pas volledig mens als je je centrum weet te verleggen naar anderen.”   

Wat in stilte bloeit…
(Huub Oosterhuis)

Wat in stilte bloeit,
in de luwte van tuinen,
onder de hete zon, op de akker,
heeft Hij bestemd
voor de tafel der armen.

Aardekracht, zonkracht is Hij,
licht in mensen,
dat wij elkaar verblijden
en doen leven,
brood van genade worden,
wijn van eeuwig leven.

Maar die niets hebben,
wie zal hen hieraan deelgeven?
En die in weelde zwelgen
en van niets weten,
wie zal hen naar gerechtigheid
doen verlangen?

Aanschijn der aarde,
wie zal jou vernieuwen?
Hij die alles zal zijn in allen,
heeft ons bestemd om,
aarde, jouw aanschijn
te vernieuwen.



Als de kerk niet dient, dient zij tot niets

Het blijft de uitdaging om het evangelie te verbinden met je hart, de theorie van het 
christelijk leven met de praktijk. Diaconie, dienstbaarheid ten behoeve van de mens, 
behoort wezenlijk bij de christelijke en dus ook dominicaanse spiritualiteit. Het is 
gestalte geven aan het Hebreeuwse woord ‘dabar’. Dabar betekent: het woord horen 
én het woord doen. Regelmatig zingen we over die diaconale manier van leven, over 
die droom van gerechtigheid.
 
Van oudsher staat onze Dominicanenkerk bekend om een goede prediking in 
een open, verzorgde liturgie. Naast de vieringen wordt er een divers programma 
gepresenteerd waar kunst, wetenschap en religie samenkomen. In deze zendingsbrief  
vragen we om een diaconaal accent in alle vormen van dominicaanse presentie in 
Zwolle. We hopen verder dat vanuit het rectoraat, het programma en het bezield 
wonen in onderlinge samenhang gewerkt wordt om van de Kloosterpoort een 
gastvrij onderkomen te maken waar velen zich thuis zullen gaan voelen. 

Aan jullie allen de vraag om de kern van de christelijke boodschap om te zetten naar 
praktijk. Om op verschillende niveaus onze gedeelde passie voor een gemeenschap 
van verbondenheid en solidariteit vorm te geven. Opdat we niet langer zullen denken 
in termen van zij en die, maar alleen nog van wij. 

Daarom vragen aan we aan werkers, bestuurders, dominicanen en lekendominicanen, 
leden van alle werkgroepen, zangers van koren, individuele parochianen, bezoekers 
van programma, ieder die betrokken is bij de dominicaanse presentie in Zwolle, om 
de naasten dichtbij en veraf  de hand te reiken. En zodoende iets van gastvrijheid en 
verbondenheid tastbaar en zichtbaar te maken.  

Heb je een inspirerend voorstel? Mail het dan naar info@dominicanenzwolle.nl 
Het kloosterteam vragen we om, in overleg met het bestuur, alle plannen te 
inventariseren en te bekijken op werkwijze en haalbaarheid. 

Laten we bouwen aan een gemeenschap waar contact en welzijn voor een ieder 
centraal staan. Kortom, laten we ons dominicaanse hart laten spreken!

Zwolle, mei 2022 
  
René Dinklo OP, provinciaal Orde van Dominicanen
Jan Laan OP, rector Dominicanenkerk Zwolle
Corinne van Nistelrooij OP, pastor Dominicanenkerk  Zwolle

 “Laten we bouwen aan 

een gemeenschap waar 

contact en welzijn voor 

een ieder centraal staan.  

Kortom, laten we  

ons dominicaanse hart 

laten spreken!”


