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                 Zwolle, 29 maart 2020 

        
Onderwerp: Toekomst Dominicanenklooster   

 
 
Beste parochianen, broeders en zusters, 

In deze bizarre tijd waarin het coronavirus ronddwaalt, zijn er ook in onze Dominicanenkerk en in het klooster 
grote veranderingen gaande. E.e.a. heeft u in de Stentor kunnen lezen, maar we willen u als betrokken 
parochiaan ook persoonlijk informeren over de ontwikkelingen. Temeer omdat de geplande parochie-
bijeenkomst van 22 maart niet door kon gaan. 
 
Zoals u de afgelopen jaren heeft gemerkt wordt de orde van dominicanen in Nederland in rap tempo kleiner. 
Zo ook in Zwolle. Daarbij is het klooster dermate verouderd dat het aan een grootscheepse renovatie toe is. De 
verhuur van de zalen van het klooster is echter onvoldoende om zo’n ingrijpende verbouwing te financieren. 
Al met al is er na veel overleg met pijn in het hart besloten om klooster en kerk te verkopen. HMO, 
Herstructureringsmaatschappij Overijssel wordt de nieuwe eigenaar. Dat is een organisatie zonder 
winstoogmerk. HMO zal het gebouw op duurzame wijze verbouwen voor bewoning en er zullen ook 
werkplekken gecreëerd worden.   
 
Voor u, die klooster en kerk een warm hart toedraagt, betekent dit aan de enerzijds het einde van een 
tijdperk, anderzijds verzekeren we u dat veel dingen blijven zoals ze zijn!  De orde, HMO en de Stichting 
Dominicanenkerk hebben afgesproken dat bij de verkoop van de gebouwen de drie Dominicaanse pijlers 
overeind blijven: 
 

• Geloofsgemeenschap zijn 
Als kerk zijn we ook in 2020 nog steeds een vitale gemeenschap. Ook in de toekomst blijven we 
streven naar mooie liturgie, eigentijdse verkondiging, catechese, diaconale activiteiten en ontmoeting.  
In deze corona-periode kunt u onze vieringen live volgen op internet en ook terugkijken.  
Ook in de Goede Week en met Pasen zijn ze te volgen op: www.kerkdienstgemist.nl/stations/795-
Dominicanenkerk-Sint-Thomas-van-Aquino-Zwolle 

 

• Programma bieden 
We gaan door met allerlei levensbeschouwelijke en culturele activiteiten (lezingen, cursussen, 
concerten, films, gespreksgroepen etc.)  
 

• Bezield wonen 
Al worden de broeders wat ouder, er blijft ruimte voor de Zwolse Dominicaanse communiteit. 
Daarnaast komen er in het klooster woonappartementen beschikbaar voor mensen die zorg dragen 
voor het klooster als bewoond huis waar religieus leven vorm krijgt. 
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Samenvattend: op kleinere schaal willen we in een mooi gerenoveerd gebouw geloofsgemeenschap blijven 
om in verbinding met stad en regio ons leven en geloof te verdiepen, te vernieuwen en te vieren. We laten ons 
daarbij dragen door de katholieke traditie in de vertrouwde dominicaanse jas.   
 
We willen u graag bij de nieuwe ontwikkelingen blijven betrekken. Als het coronavirus is uit gewoekerd roepen 
wij u bij elkaar voor een nieuwe parochie-bijeenkomst over onze toekomst als rectoraat.  
 

- Verder zijn er nog een aantal mogelijkheden om op de hoogte te blijven: 
- het Presenteerblad (dat ligt 4x per jaar bij de uitgang van de kerk en is te lezen op onze website) 
- een abonnement op de Kloosterbrief (mail naar: brendadevente@kloosterzwolle.nl) 
- op onze eigen website www.kloosterzwolle.nl vindt u inspiratie en informatie over onze kerkdiensten 

en activiteiten.  
- Info over verbouwing: www.werkenaankloosterzwolle.nl  

 
 
Tot slot 
Het zal vast wel eens schuren de komende tijd. Maar we vertrouwen erop dat u betrokken blijft op kerk en 
klooster. We kunnen elkaar zoveel geven: samen die uitnodigende plek zijn, waar u zich thuis voelt, gekend, 
waar de Barmhartige u tegemoetkomt en ons aanspreekt.   
We wensen u vertrouwen en bezieling op weg naar Pasen.  
 
 
Pastoresteam Dominicanenkerk & Broeders Dominicanenklooster: 
  
Corinne van Nistelrooij,  
Hans Schoorlemmer,  
Frans van Oosten,  
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Jan Laan o.p.,  
Jozef Essing o.p.,  
Wijbe Fransen o.p.,  
Dominicus Zorn o.p.  
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