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VOORWOORD
—
Wil je na de zomervakantie een frisse start 
maken? Dat kan in het Dominicanenklooster!

Het begint al in augustus met Songs for Mary. 
In september doen we mee met de Vredesweek, 
Burendag en Kerkproeverij. In oktober is de 
fototentoonstelling van de Zilveren Camera 
Canon. Enzovoort…En natuurlijk ben je welkom 
bij de bekende Kloostercolleges die we dit najaar 
weer organiseren. Laat je op nieuwe gedachten 
brengen en inspireren!

Het actuele programma kan je volgen via 
onze site: www.kloosterzwolle.nl. Daar is ook 
alle informatie te vinden over onze katholieke 
geloofsgemeenschap en de verhuur van zalen 
en kantoorruimten.

Kijk wat je trekt en kom langs! 

Peter Pot
Directeur Dominicanenklooster
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Songs
FOR MARY 
—
Wat gebeurt er als drie artiesten vanuit 
de hectiek van optredens en muziek 
maken zich drie dagen terugtrekken 
in de rust van een klooster? Vinden ze 
connectie met elkaar en met de broeders 
die er wonen? Kom hun ervaringen en 
songs beluisteren in een intiem optreden 
in de mooie kloostertuin. Met dit jaar 
Broeder Dieleman, AWKWARD i en Aafke 
Romeijn.

Op vrijdag 6 september presenteren we 
de docu over het verblijf van deze singer/
songwriters in het klooster. Met meet & 
greet.

Vr 6 sept | 20.00 uur | € 5,-
Za 24 aug | 20.00 – 22.00 uur | € 10,- 
tickets via www.hedon-zwolle.nl

ZA

—24 
08
—
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Yoga brengt rust, ontspanning en 
harmonie en tegelijkertijd ontwikkel 
je fysieke kracht. Je beoefent yoga 
vanuit respect voor je eigen lichaam, 
zonder gericht te zijn op resultaat. 
De lessen bestaan uit Hatha yoga 
houdingen, ademoefeningen en een 
liggende eindontspanning. 

Ma 9.00 & 10.30 uur | Begeleiding:
Elsa Visser | € 12,50 per les

Ma19.00 & 20.30 uur | Begeleiding: 
Elsa Visser | € 12,50 per les

Wo 19.00 & 20.30 uur | Begeleiding: 
Elsa Visser | € 12,50 per les

YOGA —
KENNISMAKEN
MET ZEN
Een praktische introductie met 
aandacht voor het aanleren van de 
juiste houding, adem, oefenen van 
liefdevolle aandacht en wakkere 
aanwezigheid. Uitleg over de 
achtergrond, ruimte voor vragen. 
Deze cursus is een voorbereiding 
op de zen-groep.

Do 5, 12, 19 sept | 20.00 - 22.00 uur 
Begeleiding: Ans van Gurp-Groenen
€ 37,50

26
08
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START

05
09

—
—



9

ZEN GROEP
—

Voor wie ervaring heeft met 
zen-meditatie, of de cursus 
Kennismaken met Zen heeft 
gevolgd. Hoe: door stil zitten, 
je adem volgen, aandachtig zijn, 
ervaren wat zen-meditatie met je 
doet.

Waarom: samen zen-meditatie 
beoefenen en volhouden 
ondersteunt de beoefening thuis.

Di 19.00 - 21.00 uur | Begeleiding 
Marleen Myoko Sint | € 5 per avond

‘‘Rust,
ONTSPANNING 
EN HARMONIE’’

Do 20.00 - 22.00 uur | Begeleiding 
Ans van Gurp-Groenen | € 5,-

03 
09

START

—
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JONGEREN
18+ groep 
— 
Jongeren tussen 18 en 30 jaar met 
een verschillende achtergrond 
gaan elke eerste dinsdag van de 
maand met elkaar in gesprek. De 
onderwerpen kiezen we zelf en om 
de beurt bereidt iemand de avond 
voor. We hebben het bijvoorbeeld 
over een tekst uit de Bijbel, een 
gedicht, muziek, of gewoon een 
vraag.

1e dinsdag van de maand | 20.00 – 
22.00 uur | Begeleiding Frans van 
Oosten 

|  SEP
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KLOOSTER
ochtend
—
We gaan verder met het thema: 
De Kardinale deugden. Dit heeft 
in het voorjaar boeiende verhalen 
opgeleverd van de verschillende 
inleiders die vertelden vanuit hun 
beroepsachtergrond. Nu gaan 
we Geduld, Beheer van gelden 
en Behulpzaamheid uitdiepen. 
In december vieren we samen 
Kerst met het Aquinokoor. Graag 
verwelkomen we je met koffie, 
ontmoeting en verdieping. 

Wo 4 sept | 2 okt | 6 nov 
18 dec | 10.00 – 12.00 uur |
€ 5 per bijeenkomst

KLOOSTER 
bende
—  

De kloosterbende is een jongerengroep 
waar je jezelf kunt zijn. Na een 
gezamenlijke maaltijd gaan we samen 
aan de slag. Aan de hand van het thema 
‘hoe sociaal ben jij?’ doen we een spel, 
maken een vlog, kijken een film of gaan 
we erop uit.

De kloosterbende is verdeeld in twee 
groepen: 11 – 15 jaar en 15 – 18 jaar. 

Vr 6 sept | 4 okt | 1 nov | 6 dec | 
18.30 – 20.30 uur 

START

06
09
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Kloostercollege 
—
HET AVONTUUR VAN 
DE OUDERDOM
Jongeren van nu worden nóg weer 
ouder dan de huidige senioren. Maar we 
weten nog nauwelijks hoe je dat doet, 
goed ouder worden. Wetenschapster 
Hanne Laceulle vindt dat er veel te 
somber wordt gedaan: ook ouderen 
kunnen groeien. Dominicaan Jozef 
Essing vindt: ‘Je komt dichter bij de Bron 
van het leven.’

Do 12 sept | 20.00 - 21.30 uur |
€ 12,50 | studenten € 7,50

DO

12 
09
—

12 |  SEP
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“JE KOMT DICHTER 
BIJ DE BRON VAN 
HET LEVEN.’’
- broeder Jozef Essing o.p.

13SEP  | 
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 ‘‘ De beste vraag is 
niet de gestelde 
vraag.’’
Paul Brenneker O.P.



Wandelen
VANUIT HET 
KLOOSTER 
—  

We wandelen in de natuur, daar 
willen we één mee zijn. Recreatief 
wandelen wordt afgewisseld met 
bewustwordingsoefeningen. We 
lopen 4 tot 7 km. In december 
wandelen we in stilte. 

De wandeling kan gecombineerd 
worden met het ochtendgebed in 
het klooster, aanvang 8.30 uur. Start 
wandeling vanaf de parkeerplaats 
van het klooster om 9.00 uur.

Vr 13 sept | 11 okt | 22 nov | 20 dec | 
9.00 - 12.30 uur | Begeleiding: Margriet 
van Kampen & Kees Nypels | 
€ 5 euro per keer 

Ontmoeting
TUSSEN DRIE 
RELIGIES 
—  

Joden, christenen en moslims 
ontmoeten elkaar rondom het thema 
‘zorg voor elkaar’. Een van hen start 
de avond met een inleiding. Vanuit de 
persoonlijke ervaring leggen we de 
relatie met het geloof, de religie en 
vervolgens breder met de zorg in de 

maatschappij. 
Je bent van harte welkom om te 
luisteren en jouw inzicht te delen. 
SLAG, Samen Leven Anders Geloven 
(SLAG) organiseert deze vier 
bijeenkomsten i.s.m. de Stadkamer en 
Dominicanenklooster Zwolle. 

Ma 9, 16, 23 en 30 sept | Begeleiding 
Egbert van Veldhuizen | € 20 euro 

09 
09

START
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Studiemiddag 

ECKHART 
—
De dominicaanse mysticus Meister 
Eckhart is al zeven eeuwen dood en 
leeft volop. Op deze studiemiddag- 
en avond richten we ons met 
verschillende deskundigen op één 
thema: Eckharts pleidooi voor contact 
met het leven zélf.

Kom luisteren naar en studeren 
met Trouw-columniste Welmoed 
Vlieger, filosofe Ria van den Brandt, 
dominicaan Leo Oosterveen en 
lekendominicaan Evert van den Berg. 
Met een eenvoudige kloostermaaltijd 
en de gelegenheid om mee te 
doen met het avondgebed van de 
kloostergemeenschap.

Vr 13 sept | 14.30u – 21.00 uur 
€ 20,- incl. maaltijd

VR

13 
09
—

16 |  SEP
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Waarom leef ik? 
IK LEEF GRAAG!
Meister Eckhart 

17SEP  | 



OPEN
Monumentendag
—
De deuren van het klooster staan 
voor je open. Graag laten we 
je het prachtige gebouw zien 
en staan we klaar om je vragen 
te beantwoorden. Schrijf je in 
voor een rondleiding of laat de 
zeggingskracht van het klooster in 
een stil hoekje op je inwerken. 

Za 14 sept 10.00 – 17.00 uur | 
toegang gratis, gift welkom 

BACKSTAGE 
—  

Als er in Jezus’ tijd sociale media 
waren, hoe zou dat eruit hebben 
gezien? Jezus had 12 leerlingen, maar 
veel meer volgers. Hij zou een top-
influencer zijn. Ontploften Twitter 
en Instagram tijdens de intocht in 
Jeruzalem? 

Elke derde zondag van de maand gaan 
jongeren ‘backstage’ aan de hand van 
thema’s rondom sociale media. 

Zon 15 sept | 20 okt | 17 nov | 15 dec | 
10.00 – 11.00 uur | Leeftijd 11 – 15 jaar

14 
09

ZA
START

15 
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—
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Elke dag opnieuw,
GEBED EN 
MINDFULNESS 
—
Voor de één is het vanzelfsprekend 
om te bidden. Een ander is er maar 
verlegen mee. Wanneer bid je 
eigenlijk? In dagelijkse zinnetjes ligt 
al een kiem van gebed verborgen, 
zoals ‘dank je wel’ en ‘hoe gaat ‘t?’ 
Mindfulness helpt je aandachtig 
aanwezig te zijn bij deze momenten. 
Een cursus die onderzoekt waar 
gebed en mindfulness elkaar raken.

Di 17 sept | 1 en 15 okt | 
20.00 - 22.00 uur | Begeleiding 
Susanne de Jong-Tennekes & 
Corinne Venhuis | € 37,50

START

17 
09
—

21SEP  | 
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Ruiken aan de 
ROOMSE RITUELEN 
— 
De rituelen in de kerk raken je, maar 
roepen ook vragen op. In deze cursus 
krijg je informatie over de rituelen, de 
grote feesten en de sacramenten. Dit 
wordt op beeldende wijze gebracht. 
Daarnaast gaan we met elkaar in 
gesprek om ervaringen en vragen te 
delen. De avonden worden meditatief 
geopend en afgesloten.

Ouder worden 
ALS SPIRITUELE WEG
—
Ouder worden: is het een 
spookbeeld of een visioen? Als we 
het woord ‘oud’ gebruiken, waar 
hebben we dan over? Het zachte 
van oude wijn? Het pittige van oude 
kaas? Het ontroerende van een oud 
handschrift? Het kostbare van een 
oud schilderij?

‘Oud zijn’ is niet altijd makkelijk; 
de beweeglijkheid neemt af, de 
afhankelijkheid neemt toe en soms 
laat het geheugen je in de steek. 
Hoe ga je daar mee om?

Ma 16 sept | 30 sept | 14 okt | 
14.30 – 17.00 uur | Begeleiding: 
Corinne van Nistelrooij en zuster 
Baptiste Tuin o.p. | € 30,- 

Wo 18 sept | 2 okt | 16 okt | 30 okt | 
13 nov | 27 nov | 19.30 - 21.30 uur | 
€ 60,- | Begeleiding: Hans Schoorlemmer

START

18 
09
—

SEP  | 
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Schilderen
IN HET KLOOSTER 
—  
Heerlijk ontspannen en iets nieuws 
leren in een inspirerende omgeving. 
In 4 avonden leer je de basis van het 
schilderen en ga je aan de slag met een 
eigen werk geïnspireerd op het klooster. 
De cursus is gericht op beginners: 
Mensen die nooit een kwast hebben 
vastgehouden, maar wel interesse 
hebben. 

Wo 25 sept | 2, 9, 16 oktober en
23 oktober (extra) | 19.30 - 22.00 uur | 
Begeleiding Maikel van Vilsteren | €60,-

WO

25
09
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Grensverleggend
ETEN
—  
Een grensverleggende maaltijd: mensen 
uit verschillende culturen serveren hun 
gerechten. Kom en eet mee.

Vr 27 sept | 17.30 uur | € 5,- 

Hardlopen 
VOOR DE VREDE
—  
Een vredesloop van het Klooster 
via de Synagoge naar de Moskee. 
We organiseren deze loop in 
samenwerking met ‘Run2day’ en 
de interreligieuze werkgroep SLAG 
(Samen Leven Anders Geloven). 

Do 26 sept | 18.30 uur | Start in het 
Dominicanenklooster 

VREDESVESPERS
—  
Vredesvespers: Een korte viering 
met veel zang rond het thema van 
de vredesweek: Vrede verbindt over 
grenzen. 

Vr 27 sept | 19.00 uur | Voorganger Frans 
van Oosten | Toegang gratis, vrijwillige 
bijdrage 

Activiteiten in de Vredesweek 2019

Vrede verbindt 
OVER GRENZEN

—

26 
09

Start

Voor meer informatie kijk op:
www.vredesweek.nl

SEP  | 
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Nationale
BURENDAG 
—
De nationale burendag grijpen we aan 
om bewoners uit Assendorp van harte 
welkom te heten in kerk en klooster. 
Er is gelegenheid om kennis te maken 
met bewoners van het klooster en het 
prachtige neogotische gebouw te 
bekijken. Vooraf is er voor wie wil de 
Kerkproeverij; een open, toegankelijke 
viering in de kerk.

29 
09
Zon 29 sept | 10.00 uur: Kerkproeverij 
11.15 uur: meet & greet met
bewoners | 12.00 uur: rondleiding

ZO

—

27SEP  | 



Zet je hoofd op, 
trek je lach aan, 
neem je oude oma mee
zet een lichtje voor 
het klooster 
want er mag klieder 
in je thee.

Klieder
KLOOSTER
—  

Een gezellige, zinvolle zondagmiddag 
met verhalen, knutselen en liedjes. 
Deze keer met opa en oma in de 
hoofdrol. Wat leren opa en oma ons 
over vroeger? 

Zo 29 sept | 15.00 – 16.30 uur | 
€ 7,50 per gezin | i.s.m. Oosterkerk

29 
09

ZO

‘‘
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Ouder worden 
Kerk
PROEVERIJ

Vandaag ben je extra welkom in de 
viering. We leggen uit wat je ziet 
en wat we doen. Voor iedereen 
die benieuwd is naar wat er in het 
weekend in de Dominicanenkerk 
gebeurt.

Za 28 sept | 18.30 uur | Zo 29 sept 
10.00 uur | Voorganger Hans 
Schoorlemmer | M.m.v. Aquinokoor 
o.l.v. Erik Korterink | toegang gratis, 
vrijwillige bijdrage

ZA

28
09

— 

—



DE BIJBEL
open
—
Samen lezen we uit het Bijbelboek 
Psalmen. We lezen uit verschillende 
bewerkingen en vragen ons af wat 
deze teksten ons in deze tijd te 
zeggen hebben.

Wo 18 en 25 sept | 23 en 30 okt 
| 20 en 27 nov | 9.45 - 11.45 uur | 
Begeleiding pater Jozef Essing 
en IJt Eikelboom-Dragt |
€ 5,- per bijeenkomst

18 
09

START

30 |  SEP

—



Welkom in het huis 
VAN DE PREDIKERS 
Je komt regelmatig in het 
Dominicanenklooster. Voor je werk, 
als vrijwilliger, als kerkganger of 
bezoeker. En je merkt dat je graag 
meer wilt weten van de achtergrond 
van kerk en klooster. In twee avonden 
krijg je een beeld van: Het gebouw, 
de bewoners, de dominicaanse 
spiritualiteit en de plaats van klooster 
en kerk in Dominicaans Nederland.

Deze cursus van twee avonden wordt 
voor verschillende doelgroepen 
aangeboden: 

Voor bestuurders, werknemers en 
vrijwilligers: Do 3 en 17 oktober | 
19.30 - 21.30 uur | gratis | Begeleiding 
Corinne van Nistelrooij en Anneke 
Grunder o.p.

Voor kerkgangers, bezoekers en 
andere belangstellenden: Ma 4 en 18 
november | 19.30 – 21.30 uur | € 10,- | 
Begeleiding Corinne van Nistelrooij en 
Anneke Grunder o.p.
 

Zieken
ZEGEN 
—  
De ziekenzegen is een teken van Gods 
nabijheid en trouw voor iedereen, maar 
vooral voor hen die in een breekbare 
periode in hun leven zijn. Voor hen 
bidden we speciaal en hen leggen 
we de hand op. Ook familieleden en 
mantelzorgers zijn van harte welkom.
 

Vr 11 okt | 15.00 uur | koorgedeelte 
van de kerk 

— 

VR

11 
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—
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Groen 
GELOVEN
—
Ontdek je volgende stap naar een 
duurzame levensstijl. Deze dag 
ontdek je welke concrete stappen je 
kunt zetten om thuis, in de kerk en in 
je omgeving het verschil te maken. 
Laat je inspireren door prikkelende 
speeches, ontdek de laatste 
ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid en ontvang theologisch 
onderwijs over ecologische 
gerechtigheid.

Groen Geloven 2019 wordt 
georganiseerd door: GroeneKerken-
actie, GroenGelovig, Tear, 
ChristenUnie, Kerk in Actie, EO, A 
Rocha, Micha Nederland, CCA, 
Laudato Si en CGMV

Za 5 okt | 9:30 - 16:30 uur 
€ 21, 50 | studenten € 11,50 

ZA

05 
10
—

32 |  OKT
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BIBLIODRAMA 
—  

Zoek je naar verdieping van je 
leven, van je geloof? Doe mee met 
Bibliodrama. Het brengt je dichter 
bij jezelf, dichter bij elkaar en dichter 
bij een Bijbelverhaal. We lezen een 
verhaal, delen wat ons raakt, doen 
een belevingsspel (geen toneel) en 
bespreken dit. 

Di 8 okt | 19.30 – 22.00 uur | Oosterkerk 
€ 10,- per avond | Begeleiding Hans 
Schoorlemmer en Dirk Jan Lagerweij

Di 15 okt | 19.30 - 22.00 uur | 
Dominicanenklooster | € 10,- per avond | 
Begeleiding Hans Schoorlemmer en 
Dirk Jan Lagerweij

Rozenkrans
MEDITATIE
—

Een moment de tijd nemen om 
in alle rust een rozenkrans te 
bidden. We gebruiken daarbij een 
gebedssnoer met kralen. Er ontstaat 
een ritme van herhalende gebeden. 
In oktober bidden we om ons te 
helpen realiseren dat wij zorgdragen 
voor de aarde. In december bidden 
we de blijde geheimen van de 
Rozenkrans op weg naar Kerstmis. 

Vr 4 okt | Di 17 dec | 9.45 uur 
Begeleiding Kirsten Notten, 
Pater Jozef Essing o.p. | 
bijdrage voor de koffie

04 
10

START
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De Zilveren Camera 
IN HET DOMINICANEN-
KLOOSTER
—
Stichting De Stad Verbeeldt 
exposeert De Zilveren 
Camera Canon 2018 in het 
Dominicanenklooster van 9 tot 
30 oktober. Een indrukwekkende 
expositie met o. a. de foto 
‘Migrantenkaravaan onderweg naar 
de USA’ van de Zwolse fotograaf 
Gerlinde Schrijver. Zij won hiermee 
de eerste prijs in de categorie 
Internationaal – enkel.

Wo 9 – 30 okt | € 5,00 volwassenen, 
€ 2,50 voor kinderen vanaf 6 jaar | 
Rondleidingen mogelijk



Waar Je Het Normaal 

Niet Over Hebt
36 |  OKT



WJHNNOH
IN ’T VLIEGENDE 
PAARD 
—
Een serie van 4 avonden voor studenten 
over de thema’s: geld, seks, dood en 
eenzaamheid. Thema’s Waar Je Het 
Normaal Niet Over Hebt, maar waar 
we allemaal mee te maken krijgen. 
Startend vanuit je eigen ervaring in de 
eerste ronde, krijgt het verdieping in 
de tweede ronde, met de input van 
een ervaringsdeskundige. 

Woe 9, 16, 30 okt en 6 nov 
20.00 – 22.00 uur | Locatie: 
’t Vliegende Paard

In samenwerking met Buro Ruis en 
Studentenpastoraat RE:LINK in 
’t Vliegende Paard. 

START

09 
10
—
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Kloostercollege 
DE KERK IN 
VERVAL OF IN 
RENOVATIE?
—
Het is de heftigste crisis sinds 
de Reformatie, hoor je wel eens. 
Toch is de RK-kerk na 20 eeuwen 
roerige geschiedenis nog steeds 
de grootste religieuze organisatie 
ter wereld. Wat is er aan de hand? 
Trouw-journalist en Vaticaankenner 
Stijn Fens neemt ons mee in dit 
kloostercollege. ‘Gewone gelovigen 
moeten aan de bak’, vindt hij. 
Voorganger Corinne van Nistelrooij 
vertelt hoe het in Zwolle gaat.

Do 10 okt | 20.00 - 21.30 uur 
€ 12,50 | studenten € 7,50

10 
10

DO

—
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Gesprek
NA DE VIERING  
— 

Na de viering met elkaar van 
gedachten wisselen en horen wat 
een ander beleefd en gehoord 
heeft, wat opviel en welke vragen 
het opriep. Met een kop koffie. 

Leesgroep
OVER JOZEF EN JAKOB 
—
In vijf avonden voltooien we de 
verhalen over Jozef en Jakob 
in het boek Genesis. Iedere 
avond lezen we een hoofdstuk. 
Met elkaar buigen we ons over 
de tekst, er is toelichting en 
achtergrondinformatie. En altijd 
weer de vraag: Wat heeft die oude 
tekst mensen van de 21e eeuw te 
zeggen?

Do 10 okt | 14 nov | 9 jan | 13 feb 
12 mrt | 19.30 – 21.30 uur | € 22,50 
Begeleiding Jan Groot

3e zondag van de maand vanaf 
oktober | 11.15 uur | Begeleiding Paul 
Kockelkoren & Gert Jan van Rhijn

START

20
10

OKT  | 
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20:00 - 00:00 | Toegang: gratis, gift 
welkom

www.nachtvandenacht.nl

DE NACHTKERK
—
Kom bij ons op expeditie en merk 
wat dit donkere gebouw met jou 
doet. Ben je op je hoede of durf je 
je over te geven?

Tijdens de Nacht van de Nacht, 
een initiatief van de Natuur en 
milieufederatie, gaan de lichten van 
het klooster en de kerk uit.

20
10

START

—



Kloosterbioscoop
IF BEALSTREET 
COULD TALK
—

Deze film uit 2018 vertelt het 
verhaal van een dolverliefd 
stelletje dat in de zwarte New 
Yorkse wijk Harlem woont. Hij, 
Fonny, wordt beschuldigd van 
verkrachting en belandt achter de 
tralies. Zij, Tish, zwanger, probeert 
hem vrij te krijgen. Een film over 
moed, rechtvaardigheid en wat 
liefde vermag. rmag. 

Do 31 okt | 19.30 uur | € 6,- 
Napraten (voor wie wil): o.l.v. 
Iemke Epema

Kloosterbioscoop
GRACE Á DIEU
—  

Grace á Dieu (2019), ‘God zij dank’ 
gaat over een recent misbruik 
schandaal in het bisdom Lyon. 
Een waarheidsgetrouw verhaal van 
slachtoffers en hoe de kerk met hen 
om ging. Een aantal betrokkenen 
raakt verwijdert van de kerk, maar 
er zijn er ook, die ondanks alles, 
blijven geloven. 

Do 12 dec | 19.30 uur | € 6,- 
Napraten (voor wie wil): o.l.v. 
Hans Schoorlemmer

DO

31
10

12
12

DO
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Kloostercollege 
DIT IS MIJN 
LICHAAM 
—

Het lijkt wel of ons lichaam 
alleen een huis voor ons brein is. 
Steeds jongere mensen krijgen 
een burn-out. ‘Een staking van 
het lichaam’, volgens Bregje 
Hofstede, schrijfster van De 
herontdekking van het lichaam. 
Een kloostercollege over wat ons 
lichaam ons te leren heeft. Met 
een column van Zwols fotomodel 
en lifestyle-consultant Marianne 
Antuma.

Di 12 nov | 20.00 - 21.30 uur
€ 12,50 | studenten € 7,50
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ODE AAN DE 
DODEN 
—  
Op deze dag, Allerzielen, staan we 
stil bij dierbaren die er niet meer 
zijn. Er is in de kerk gelegenheid 
om een kaarsje aan te steken, even 
stil te zijn of de naam te delen van 
diegene die je mist.

Za 2 nov | 10.00 -17.00 uur | 
toegang gratis

Jubileumconcert
AQUINOKOOR
—  

Het Aquinokoor bestaat 40 jaar. 
Veertig jaar verbondenheid. 
Verbondenheid met muziek, met 
elkaar en met de Dominicanenkerk. 
Die verbondenheid willen we 
vieren in ons jubileumconcert ‘Om 
leven dat doorgaat’
 

Za 23 nov | 15.00 en 20.15 uur | € 12,50 
€ 7,50 voor studenten/kinderen

ZA

02 
11
—

NOV  | 



Kennismaken
MET MATTHEUS

In het komende kerkjaar dat start 
met Advent, lezen we tijdens de 
weekendvieringen uit Mattheus. 
Zijn evangelie staat vooraan in het 
Nieuwe Testament. Op deze avond 
verkennen we samen de grote 
lijnen en proeven de geheel eigen 
zeggingskracht van dit evangelie. 
Welk beeld geeft Mattheus ons van 
Jezus, vergeleken met zijn collega-
evangelisten?

Di 26 nov | 20.00 – 22.00 uur | 
Begeleiding: Jan Groot | € 7,50 

— 

DI

26 
11
—
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Kinderkoor
DE DOMINICAANTJES
—  
Hou je van zingen? Ben je tussen 6 en 
13 jaar? Zing dan mee met kinderkoor 
de Dominicaantjes. We zingen in de 
Gezinsviering met Kerstmis.

Kerst
SPEEL JE SAMEN
—  
Speel je een akoestisch, blaas- of 
snaarinstrument, of zing je, doe 
dan mee. Een groot orkest van alle 
deelnemers en een koor oefenen eerst, 
en aan het eind van de middag klinkt 
het concert. Iedereen is welkom, jong 
en oud, beginner en gevorderd. 

Kerst
SAMENZANG 
—
Samen traditionele kerstliederen 
zingen in de Dominicanenkerk 
onder begeleiding van het 
Aquinokoor en verschillende 
instrumentalisten. Na afloop is er 
chocolademelk en glühwein in de 
kloostergangen.

Zo 15 dec | 19.45 uur | 
19.15 uur deur open | vrijwillige 
bijdrage

Repetities: 6, 13 en 20 dec |
18.30 – 19.30 uur 

Zo 15 dec | Repetitie 13.00 uur 
Concert 17.00 uur | Deelname 7,50 incl. 
consumptie | Concert € 4,- | kinderen 2,- 

Z0

15 
12
—

DEC  | 



—
Di 24 dec | Kerstavond

18.00 uur: Gezinsviering met 
kinderkoor de Dominicaantjes en 
Aquinokoor | Voorganger Hans 
Schoorlemmer 

20.30 uur: Eucharistieviering met 
Thomaskoor | Voorgangers Corinne 
van Nistelrooij en pater René Dinklo 
o.p.

23.00 uur: Eucharistieviering met 
Aquinokoor | Voorgangers Corinne van 
Nistelrooij en pater René Dinklo o.p.

Wo 25 dec | Eerste Kerstdag

10.00 uur: Eucharistieviering met 
Thomaskoor | Voorganger pater René 
Dinklo o.p.

15.00 uur: Kerstkindje Wiegen 
(zie hiernaast) 

Do 26 dec | Tweede Kerstdag 

10.00 uur | Eucharistieviering in het 
koorgedeelte 

Vieringen
RONDOM 
KERSTMIS

46 |  DEC
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KERSTKINDJE
Wiegen
—
Vanuit de kerk start een sfeervolle 
Kerstroute door het klooster. Beleef 
met je (klein)kinderen de ultieme 
kerst in een notendop: Kerstliedjes, 
muziek, een kerstverhaal. 

Voor kinderen t/m 6 jaar en hun 
(groot)ouders/begeleiders.

Wo 25 dec | 15.00 – 16.15 uur 
gratis, vrijwillige bijdrage 

Vr 20 dec | 19.00 uur | koorgedeelte
van de kerk 

Viering van inkeer
IN ADVENT
—  
Jezelf verzoenen met je leven is niet 
altijd makkelijk. In deze donkere dagen 
van het jaar bieden we je een kleine 
handreiking. In een verstillende viering 
krijg je een handoplegging om je voor 
te bereiden op Kerstmis. Hierbij vragen 
we God om je nabij te blijven, je te 
helen, heel te maken.

VR

20
12

DEC  | 
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RONDLEIDINGEN
—  
Wat is er allemaal te zien in dit 
imposante, neogotische klooster? 
We nemen je graag mee! Iedere 
eerste zaterdag van de maand, met 
uitzondering van januari, is er een 
rondleiding in kerk en kloostergang. 

Voor scholen zijn er twee verschillende 
interactieve rondleidingen. Neem 
contact met ons op. 

Scholen en groepen op aanvraag: 
rondleidingen@kloosterzwolle.nl 
of 038-4254400

Elke eerste zaterdag van de maand 
| 14.00 uur | € 5,- | kinderen gratis 


