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JAARVERSLAG 2020  
Dominicanenkerk

INLEIDING
 
Wat was het een bijzonder jaar. Een jaar met een pandemie, 
met grote gevolgen voor ons persoonlijk leven en ons kerk-
-zijn. We hebben elkaar gemist dit jaar. Veel ontmoetingen 
moesten telefonisch of digitaal of in zeer kleine kring. Steeds 
weer afschalen. En het is nog te vroeg om goed te kunnen zeg-
gen wat het ons gebracht heeft. Maar we zijn er nog, als Do-
minicanenkerk in Zwolle. En we proberen, zo goed en zo kwaad 
als dat gaat, elkaar en de Eeuwige te blijven zoeken. 
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FEITEN & CIJFERS  
 
In januari 2021 hadden we 2944 leden, tegenover 3109 in 
januari 2020. Er is dus sprake van een teruggang in leden. We 
zien dit voor het eerst na een aantal jaren van lichte groei. 

Doop en huwelijk, Eerste communie,  
Groeizegen en Vormsel
In 2020 zijn er 5 kindjes gedoopt, en 2 volwassenen. Vanwege 
Corona zijn de meeste doopvieringen geannuleerd. Er is 1 
volwassene gevormd. Er is geen huwelijk ingezegend. De 
Eerste communie is verplaatst naar het najaar. Op 4 oktober 
deden 16 kinderen deden hun Eerste Communie. De Groeizegen 
is geannuleerd vanwege Corona. 

Overledenen 
Er zijn 27 parochianen overleden waarbij veelal de uitvaart 
vanuit onze kerk plaatsvond. 

Kerkopenstelling
We hadden 4168 bezoekers die tijdens openingstijden de 
kerk hebben bezocht. Ruim de helft minder dan vorig jaar. Ze 
waarderen de rust en stilte, en geven aan dat we hier zuinig 
op moeten zijn. Hun waardering is ook gebleken uit de giftbox, 
waar bijna even veel in zat als vorig jaar! 

Thuis meevieren
Voor alle vieringen dit jaar hebben vrijwilligers een stuk 
minder ordes van dienst gekopieerd. Maar wat zijn we blij met 
de KerkTV. Inmiddels hebben we meer dan 100 abonnees die op 
elk gewenst moment de vieringen kunnen bekijken. Per viering 
kijken er gemiddeld 300 mensen, uit Zwolle en wijde omtrek.  

JAARVERSLAG DOMINICANENKERK 2020



3

ORGANISATIE 
 
Bemensing
In april 2020 heeft het volledige bestuur haar functie 
neergelegd, begin mei gevolgd door directeur Peter Pot. Gert-
Jan Walgemoed is begin mei gestart als interim-voorzitter en 
later ook als interim-directeur.  Samen met Edward Spiegel 
(penningmeester), Els Vijftigschild (secretaris) is een interim-
bestuur gevormd. Later kwam hier ook nog Peter Breukink 
(lid) bij. Trieneke Wubs werd bestuursondersteuner. 
Het pastoresteam bestond uit Corinne van Nistelrooij, Hans 
Schoorlemmer, Frans van Oosten en Trieneke Wubs. Voor 
Hans Schoorlemmer was het zijn laatste jaar als pastor, hij 
ging begin 2021 met pensioen. Daarnaast is er een team van 
voorgangers en een team van uitvaartvoorgangers. 

Vrijwilligers 
Er zijn meer dan 300 vrijwilligers actief in de kerk, van 
kerkschoonmaker tot uitvaartassistent of koorlid. Sommige 
daarvan zagen elkaar maanden niet, omdat hun werk stil lag. 
Anderen konden juist meer doen, zoals kaartjes of tasjes voor 
de Kloosterclub bezorgen aan de kinderen van de kerk, om te 
laten merken dat we elkaar niet vergeten! Een nieuwe groep 
is de cameragroep, die bij vieringen en uitvaarten de camera 
bedient zodat we het thuis goed mee kunnen beleven.
Op de aangepaste startzondag in augustus was er een kleine 
vrijwilligersmarkt waar we 9 nieuwe vrijwilligers konden 
werven. Heel mooi dat dit kon doorgaan. 

We hebben alle vrijwilligers met Kerstmis een mooi boekje 
gegeven met dominicaanse Miniaturen, als blijk van 
waardering. Een inspirerend boekje met kleine verhaaltjes 
over het leven van alledag in religieus opzicht, geschreven 
door (leken)dominicanen. 

HMO
De Orde en HMO (Herstructureringsmaatschappij Overijssel) 
zijn het proces van overdracht van eigendom aan het 
afronden. In de loop van 2021 zal deze overdracht rondkomen.
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• In eerste instantie ging het 
klooster dicht vanwege Corona, 
maar wat waren we blij dat we 
richting de zomer ons werk in het 
klooster weer konden hervatten. 
De receptie ging weer (aangepast) 
open, vrijwilligers konden weer 
naar het klooster komen om hun 
klussen te doen. 

• Programma- en pastoresteam 
besloten samen Dominicaanse 
pillen te maken, om troost 
te bieden en Corona-pijn te 
verzachten. Korte filmpjes met 
een bemoedigend woord. Ze zijn 
nog te zien op de website en 
op het youtube- kanaal van het 
klooster.  

• Wat een prachtige hanen hebben 
de kinderen gemaakt. “Wakker 
worden, het is li-icht!” Alle 
tekeningen werden getoond in 
de gezinsviering met Pasen, een 
mooi moment. 

• We startten digitaal 
koffiedrinken na de viering. 
Koffiedrinken in je eigen 
huis, maar verbonden met 
andere parochianen via het 
computerscherm. 

• Vierde de Caribisch-Nederlandse 
gemeenschap vorig jaar nog 
het 3e lustrum , dit jaar is de 
ontmoeting vooral digitaal. Er 
wordt verbondenheid ervaren, via 
appgroepen en facebook.  
 
 
 
 

Het verlangen naar daad-
werkelijke ontmoeting blijft 
natuurlijk groot. Maar, zoals 
Violet Roosberg schreef in het 
Presenteerblad: “De vieringen in 
de kerk zijn gestopt, maar de kerk 
leeft in alle gelovigen voort.“

• De kinderen van de 
kindernevendienst hebben 
inmiddels een digitale 
Kloosterclub. Tijdens Advent 
deden meer dan 30 kinderen 
op zondagochtend om 09:15 
uur mee met hun zoom-
kindernevendienst. Dit project 
is na kerst voortgezet en zo een 
vaste waarde geworden. 

• Kerstsamenzang Aquinokoor: De 
Kerstsamenzang begon al een 
traditie te worden de afgelopen 
jaren. Het Aquinokoor heeft zich 
daarom enorm ingezet voor een 
aangepaste digitale versie. Een 
opname van prachtige liederen 
en muziek in een sfeervolle kerk. 
Velen hebben er achter de laptop 
van genoten. 

• In december hebben we het 
Presenteerblad naar al onze 
leden verstuurd. Sommige leden 
waren erg verrast, wisten niet 
dat ze lid waren of waren blij 
omdat we ze niet uit het oog 
verloren hadden. Een mooi 
middel om een kerstgroet over 
te brengen aan alle mensen van 
de Dominicanenkerk, dichtbij en 
veraf. 

JAARVERSLAG DOMINICANENKERK 2020

HOOGTEPUNTEN 
Als kerk is onze belangrijkste taak de liturgie en het pastoraat. 
Al snel werd duidelijk dat we dit niet op dezelfde manier konden 
voortzetten. We konden Pasen en Kerst alleen digitaal vieren. Een 
groot gemis. Gelukkig hebben we dit jaar toch nog mooie dingen 
mogen beleven:
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DIEPTEPUNTEN 
 
Het was overduidelijk een moeilijk jaar. Eerst de spanning van 
het onbekende virus. Later de onmacht en frustratie over de 
onmogelijkheden, en de eenzaamheid van ieder op zijn/haar 
eigen plek. En we hebben ook mensen verloren. Mensen van 
wie we hielden, mensen die een plek hadden in ons midden. 

Op 3 juli was een afscheidsbijeenkomst georganiseerd 
voor personeel en vrijwilligers van het klooster. Vanwege 
reorganisatie kwam er aan het dienstverband van een aantal 
personeelsleden een einde. Ook van vrijwilligers werd afscheid 
genomen, omdat hun taken, bijv. in de keuken, opgeheven 
werden. Een verdrietig moment, maar mooi om dit met elkaar 
te kunnen delen in de prachtige tuin van het klooster.

Door alles heen bent u de Dominicanenkerk blijven steunen. 
De financiële situatie is kwetsbaar, het resultaat over 2020 
is behoorlijk negatief. 
De kerkbijdragen in 2020 zijn gestegen ten opzichte van 
2019 en daar zijn we dankbaar voor. De opbrengsten van 
Kerkverhuur, collectes en de bijdragen voor de liturgie zijn 
logischerwijs flink gezakt. Door Corona kon er nauwelijks 
verhuur plaatsvinden, en vieringen evenmin, of met heel 
weinig bezoekers. We zijn dan ook erg blij met de extra giften 
die we vanuit onze kerkgemeenschap mochten ontvangen.
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PROGRAMMA 
 
Ook ons programma van activiteiten moest worden aangepast 
dit jaar. Een paar voorbeelden: 

• Ouder worden als spirituele weg: Een cursus die ook in het 
najaar van 2019 werd gehouden. In de bijeenkomsten werd 
stilgestaan bij de zorgen die je hebt als je ouder wordt, 
maar ook de vreugde en dankbaarheid die het kan geven. 
Mooie bijeenkomsten met 17 deelnemers, toen dat nog kon. 

• De Kloosterochtend ging in 2020 verder met als thema 
de 12 artikelen van het geloof. Er zijn een aantal 
bijeenkomsten afgezegd maar ook een paar, op afstand en 
met mondkapjes, doorgegaan. En sommige vonden plaats 
in de kerk, waar 30 bezoekers ontvangen konden worden. 

• Het programmateam van het klooster heeft een mooie 
Corona-programmering opgestart met onder meer 
filmtips,  wandeltips en meditaties.

Zie voor het programma ook   
www.kloosterzwolle.nl/programma
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VOORNEMENS 2021 
 
De komende jaren staan we voor grote uitdagingen. 
Vergrijzing, maar ook de krimpende communiteit bedreigen 
onze geloofsgemeenschap. Het klooster wordt verkocht, de 
Orde is steeds minder in staat de dominicaanse presentie in 
Zwolle te ondersteunen. En hier komen de gevolgen van de 
pandemie nog bij. 

Niettemin is steeds uitgesproken dat we de dominicaanse 
presentie willen voortzetten. Bezielde bewoning van het 
klooster, een dynamische geloofsgemeenschap en een 
inspirerend programma van activiteiten in het klooster zijn de 
fundamenten hiervoor. 

Ondanks alle uitdagingen zijn we dankbaar dat we een 
levendige gemeenschap zijn, waarin mensen zich graag 
inzetten en een bijdrage willen leveren. 

En hoe gaan we verder? Wat is onze stip op de horizon? 
Zoals provinciaal René Dinklo schrijft in genoemd boekje 
Miniaturen: “De toekomst valt niet dicht te regelen. 
Gewoonweg omdat dat niet kan. Toekomst achterhaalt 
zichzelf. Maar bovenal geldt dat we ruimte in ons leven 
moeten houden waarin God in ons werkzaam kan zijn.  
Leven van wat komt betekent: leven met vertrouwen, door 
goed te zijn en goed te doen”.  (Uit: Miniaturen, Dominicaanse 
spiritualiteit voor alledag, 2020. Pag. 56). 
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